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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

 
๑. คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ 

ผู้มาประชุม  ๘ คน 
๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. ดร.มะณู  คุ้มกล่่า กรรมการ 
๓. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ  
๔. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๕. นายทองค่า   ตินะลา กรรมการ 
๖. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๘. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๔ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ 
๒. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 
๔. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๕ คน  

๑. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๒. นายสมเจตน์ พรหมบุญตา อนุกรรมการ 
๓. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 
๔. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 

 

/๒.  (ต่อ)… 
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๒.  (ต่อ) 
๕. นายทรงวุฒ ิ เรือนไทย เข้าร่วมประชุมแทน นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ 

ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

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

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๑๑ คน  

๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. นายอ่านาจ พันธุ์เขียน อนุกรรมการ 
๓. นางสาวเสาวณีย ์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 
๔. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ อนุกรรมการ 
๕. นายวรพงษ์ ขุนอินทร์ อนุกรรมการ 
๖. นางสาวนีรนารา นาคราช อนุกรรมการ 
๗. นางสาวศิวาพร สอาดละออ อนุกรรมการ 
๘. นางสาวปารณีย์ อ่าพาศ อนุกรรมการ 
๙. นางปวสร สินธุ์พูล อนุกรรมการ 
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวกันติชา บินชัย อนุกรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
(ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การย้ายข้าราชการพลเรีอนให้ด ารงต าแหน่งในส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีค่าสั่ง

เลื่อนต่าแหน่ง และย้ายบุคลากรให้ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการส่านักต่าง ๆ ในส่านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซ่ึงจะมีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาทราบต่อไป 

 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

 

๑.๒ การน าเสนอเรื่อง การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน การพ้นต าแหน่ง และ
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบัน ตามมาตรา ๒๘  มาตรา ๒๙ และ
ข้อบังคับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม 

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า การด่ารงต่าแหน่งของผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ จะครบวาระการด่ารงต่าแหน่งในวันที่  ๒๐ กรกฏาคม  ๒๕๖๒  ตามมาตรา ๒๘  แห่ง

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ .ศ. ๒๕๕๑  บัญญัติในวรรคสาม ว่า “หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพ่ือ

แต่งตั้งให้เป็นผู้อ่านวยการสถาบัน  รองผู้อ่านวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบัน ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับสถาบัน" เป็นอ่านาจหน้าที่ของสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๕ (๒) และข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วยการ

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ ๑๓  จึงเสนอที่ประชุมให้น่าเรื่องการ    

สรรหาผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เข้าเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๑  เรื่องพิจารณา   
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบตามที่ประธานน่าเสนอ และให้ด่าเนินการพิจารณาการสรรหา

ผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ โดยจัดน่าเข้าพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒     

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ส่านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓…   
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

(ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

(ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   
๕.๑  การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน การพ้นต าแหน่ง และหลักเกณฑ์การ   

สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า การด่ารงต่าแหน่งของผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ จะหมดวาระในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ซึ่งสภาสถาบันจะต้องด่าเนินการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการสถาบัน ทั้งนี้ ให้ค่านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของคณาจารย์และข้าราชการของสถาบัน ดังที่บรรญัติไว้ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามทีส่่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ส่งหนังสือท่ี ศธ ๐๖๐๑/๒๒๕๒  
ลงวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒   โดยแจ้งให้สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่งชะลอการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาออกไปก่อน จนกว่าส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะแจ้งแนวปฏิบัติต่อไป  นั้น
สถาบัน ฯ เห็นว่าสถาบันการอาชีวศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการในสังกัดส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งสภา
สถาบัน ฯ สามารถออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการด่าเนินการของสถาบันได้ตาม
มาตรา ๒๕ (๒) 

 

ดังนั้น สภาสถาบัน ฯ จะด่าเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการสถาบัน โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน ฯ ซึ่งในข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้อ่านวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วยเรื่องเดียวกัน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกข้อบังคับโดยอาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา 
ผู้อ่านวยการสถาบัน” เพ่ือด่าเนินการสรรหา และพิจารณากลั่นกรองหาผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการ
สถาบัน  ก่อนวาระการด่ารงต่าแหน่งของผู้อ่านวยการสถาบันจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน…...”  

 

ประธานในที่ประชุม ในต่าแหน่งนายกสภาสถาบัน ฯ จึงเสนอที่ประชุมให้สภา
สถาบัน ฯ พิจารณาการปฏิบัติตามอ่านาจหน้าที่ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยก่าหนดให้มีการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบันตามข้อกฎหมายที่บัญญัติใน 

 
/พระราช… 
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พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และข้อบังคับสถาบัน ฯ  เมื่อกระบวนการสรรหาบุคคลเสร็จสิ้น และได้บุคคล
ที่ผ่านการสรรหาแล้ว จึงจัดท่ารายงานผลการด่าเนินการเสนอต่อส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เพ่ือด่าเนินการให้มีการแต่งตั้งผู้อ่านวยการสถาบัน ตามมาตรา ๒๘ ต่อไป 
 

ซ่ึงที่ประชุมมีการอภิปรายเกี่ยวกับการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบัน ดังนี้ 
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็นว่า สถาบัน ฯ จะต้องรีบด่าเนินการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ให้แล้วเสร็จก่อนวาระการด่ารงต่าแหน่งของผู้อ่านวยการสถาบันจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
หากยึดแนวทางปฏิบัติตามหนังสือของส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ชะลอไว้ก่อนนั้น อาจจะ
ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อ่านวยการสถาบัน  

โดยขั้นตอนแรกของการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบัน  สถาบัน ฯ จะต้องจัดท่าร่าง
ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบันให้เป็นไปตามข้อ ๗ ของข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้อ่านวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 

(๑) กรรมการสภาสถาบันซึ่งสภาสถาบันคัดเลือก  จ่านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๓ (๓)  ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ่านวนหนึ่ง

คนเป็นกรรมการ 
(๓) กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๓ (๕) ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ่านวนหนึ่ง

คนเป็นกรรมการ 
(๔) ผู้ แทนผู้บริหารระดับรองผู้ อ่านวยการสถาบัน ผู้ อ่านวยการส่านัก 

ผู้อ่านวยการวิทยาลัยหรือผู้อ่านวยการศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย      
ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ่านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

(๕) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ่าและข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเองจ่านวนหนึ่ง
คนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

ที่ประชุมเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นกรรมการสภาสถาบัน ฯ ให้ท่าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบัน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

(๑) กรรมการสภาสถาบันซึ่งสภาสถาบันคัดเลือก  จ่านวนหนึ่งคน เป็นประธาน
กรรมการ  ได้แก่   นายสงวน  บุญปิยทัศน์  เป็นประธานกรรมการ  

(๒) กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๓ (๓)  ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ่านวนหนึ่ง
คนเป็นกรรมการ  ได้แก่ นายสุบิน   แพทย์รัตน์ 

(๓) กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๓ (๕) ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ่านวนหนึ่ง
คนเป็นกรรมการ  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก  เป็นรองประธานกรรมการ 

 
/(๔) ผู้แทน… 
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(๔) ผู้ แทนผู้บริหารระดับรองผู้ อ่านวยการสถาบัน ผู้ อ่านวยการส่านัก 
ผู้อ่านวยการวิทยาลัยหรือผู้อ่านวยการศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย      
ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ่านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ  ได้แก่ ดร.ทองค่า  ตินะลา  

(๕) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ่าและข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเองจ่านวนหนึ่ง
คนเป็นกรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  ดร.ชัด  อินทะสี     

 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑) เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบัน ตามที่ประชุมเสนอ  

(๑) นายสงวน  บุญปิยทัศน์         กรรมการสภาสถาบัน ฯ เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก    กรรมการสภาสถาบัน ฯ  เป็นรอง

ประธานกรรมการ 

(๓) นายสุบิน  แพทย์รัตน์ กรรมการสภาสถาบัน ฯ  เป็นกรรมการ 

(๔) ดร.ทองค่า  ตินะลา ผู้แทนผู้บริหาร ฯ เป็นกรรมการ 
 

(๕) ดร.ชัด  อินทะสี ผู้แทนคณาจารย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๒) มอบสถาบัน ฯ จัดท่าร่างค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบัน 
และน่าเสนอให้นายกสภาสถาบัน ฯ ลงนาม 

๓)  มอบคณะกรรมการสรรหา ฯ  ก่าหนดขั้นตอนการสรรหาและน่าเสนอเข้าที่ประชุมครั้ง
ต่อไป 

๔) มอบสถาบัน ฯ ท่าหนังสือถึงส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อ
ด่าเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว โดยอ้างถึงความในพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๒๕ (๒) และมาตรา ๒๘ พร้อมกับแนบค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 

๕.๒ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)     
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   [มาตรา ๒๕ (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑]       

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น่าเสนอในที่
ประชุมว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  ส่ง
รายชื่อนักศึกษาผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจ่าปีการศึกษา 
๒๕๖๑    ให้สภาสถาบัน ฯ พิจารณา [มาตรา ๒๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑] นั้น 
สถาบัน ฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบผลการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาที่ส่าเร็จ 

/การศึกษา… 
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การศึกษาตามเกณฑ์การตัดสินผลการศึกษาเพ่ือส่าเร็จการศึกษา ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่ก่าหนดไว้ในหลักสูตรและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่สถาบันก่าหนด 

๒) ได้จ่านวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่่ากว่าที่ก่าหนดไว้ในหลักสูตร 
๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ากว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ซึ่งรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ มีดังนี้ 
 

๕.๒.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  ๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม 

๑ ๖๐๔๑๐๑๐๑๐๑ นายกิตต ิ ศรีสวสัดิ ์ ๗๒ ๓.๔๐ 

๒ ๖๐๔๑๐๑๐๑๐๒ นายชลทิตย ์ บุญเร ๗๒ ๓.๓๗ 

๓ ๖๐๔๑๐๑๐๑๐๓ นายชัยธวัช สรรา่ ๗๒ ๓.๖๑ 

๔ ๖๐๔๑๐๑๐๑๐๔ นายณัฐชนน เสือด ี ๗๒ ๒.๖๘ 

๕ ๖๐๔๑๐๑๐๑๐๗ นายนวพงศ์ แก้วอ่อง ๗๒ ๒.๘๗ 

๖ ๖๐๔๑๐๑๐๑๐๘ นายปริญญา สุขเครือ ๗๒ ๓.๓๔ 

๗ ๖๐๔๑๐๑๐๑๐๙ นายพรชัย ดาวท่าน ๗๒ ๓.๒๙ 

๘ ๖๐๔๑๐๑๐๑๑๐ นายพัสกร มาลัยมาตย ์ ๗๒ ๒.๘๕ 

๙ ๖๐๔๑๐๑๐๑๑๑ นายพีระ รักแก้ว ๗๒ ๓.๔๔ 

๑๐ ๖๐๔๑๐๑๐๑๑๒ นายระพีพัฒน์ รับบุญ ๗๒ ๓.๑๑ 

๑๑ ๖๐๔๑๐๑๐๑๑๓ นายราชันย ์ บุญลือ ๗๒ ๓.๘๖ 

๑๒ ๖๐๔๑๐๑๐๑๑๔ นายวัฒนชัย คงล่าพันธ ์ ๗๒ ๓.๑๘ 

๑๓ ๖๐๔๑๐๑๐๑๑๕ นายสมรักษ ์ ทองเที่ยง ๗๒ ๓.๔๐ 

๑๔ ๖๐๔๑๐๑๐๑๑๖ นายสุทวิัส ดอนชะเอม ๗๒ ๓.๗๔ 

๑๕ ๖๐๔๑๐๑๐๑๑๗ นายสุรยิะ มากบุญ ๗๒ ๓.๒๐ 

๑๖ ๖๐๔๑๐๑๐๑๑๘ นายอภิสิทธ์ิ สวัสดมิงคล ๗๒ ๓.๒๗ 

๑๗ ๖๐๔๑๐๑๐๒๐ นายเจษฎา เสือเงิน ๗๒ ๓.๖๙ 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน ๑๗ คน 
 

 
/๒) สาขาวิชา… 
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๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม 

๑ ๖๐๔๑๐๕๐๑๐๑ นายกรีฑา โนนใหม ่ ๗๕ ๓.๗๖ 

๒ ๖๐๔๑๐๕๐๑๐๒ นายกฤษณรตัน ์ กองแก้ว ๗๕ ๓.๘๒ 

๓ ๖๐๔๑๐๕๐๑๐๓ นายก่าพล พงษ์ประเสริฐ ๗๕ ๓.๗๐ 

๔ ๖๐๔๑๐๕๐๑๐๖ นายณัฐดนยั ฟักนาค ๗๕ ๓.๒๖ 

๕ ๖๐๔๑๐๕๐๑๐๗ นายณัฐดนยั เจริญวุฒิกลุ ๗๕ ๓.๙๒ 

๖ ๖๐๔๑๐๕๐๑๐๘ นายณัฐนนท ์ บัวเทศ ๗๕ ๒.๘๘ 

๗ ๖๐๔๑๐๕๐๑๐๙ นายธนชาติ โพนยงค์ ๗๕ ๒.๘๔ 

๘ ๖๐๔๑๐๕๐๑๑๐ นายธนาธิป สิงห์ลอ ๗๕ ๒.๘๒ 

๙ ๖๐๔๑๐๕๐๑๑๑ นายภาคภมู ิ พลโต ๗๕ ๒.๗๒ 

๑๐ ๖๐๔๑๐๕๐๑๑๒ นายสุทธิพงษ ์ มากหมู ่ ๗๕ ๓.๗๒ 

๑๑ ๖๐๔๑๐๕๐๑๑๓ นายเกดิษฐ์ อาจสาริกรณ ์ ๗๕ ๓.๑๔ 

๑๒ ๖๐๔๑๐๕๐๑๑๔ นายเจษฎา สุขวิญญา ๗๕ ๓.๔๔ 

๑๓ ๖๐๔๑๐๕๐๑๑๕ นายเชษฐปกรณ ์ เทียนมณ ี ๗๕ ๒.๖๘ 

๑๔ ๖๐๔๑๐๕๐๑๑๖ นายเดชา นกทอง ๗๕ ๓.๓๖ 

๑๕ ๖๐๔๑๐๕๐๑๑๗ นายชาญยุทธ คัมภ์บุญยอ ๗๕ ๓.๒๘ 

๑๖ ๖๐๔๑๐๕๐๑๑๘ นายบัณฑติย ์ โสภาจารีย ์ ๗๕ ๓.๑๔ 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน ๑๖ คน   
ที่มา :  หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๔๖๔     ลงวันที่ ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

๕.๒.๒  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม 

๑ ๖๐๔๑๐๑๐๔๐๑ นายอนันต ์ ทาดวงตา ๗๒ ๒.๗๔ 

๒ ๖๐๔๑๐๑๐๔๐๒ นายธุวานนท์ นามพระหตัถ ์ ๗๒ ๒.๖๖ 

๓ ๖๐๔๑๐๑๐๔๐๓ นายกิตติพัฒน ์ คัชพงษ์ ๗๒ ๓.๐๓ 

๔ ๖๐๔๑๐๑๐๔๐๔ นายชญานิน ผิวชัย ๗๒ ๓.๓๑ 

๕ ๖๐๔๑๐๑๐๔๐๕ นายคณิน สีจันทร ์ ๗๒ ๓.๔๐ 

/๑) (ต่อ)… 
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๑) (ต่อ) 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม 

๖ ๖๐๔๑๐๑๐๔๐๖ นายสมพงษ ์ พันมะวงค์ ๗๒ ๓.๗๕ 

๗ ๖๐๔๑๐๑๐๔๐๗ นายทศพล ค่าน่า ๗๒ ๓.๑๖ 

๘ ๖๐๔๑๐๑๐๔๐๘ นายนันทชัย เพี้ยนสิร ิ ๗๒ ๓.๖๘ 

๙ ๖๐๔๑๐๑๐๔๐๙ นายสุทธิพงษ ์ ค่าแฝง ๗๒ ๒.๙๓ 

๑๐ ๖๐๔๑๐๑๐๔๑๐ นายสุวเนตร ซูแผ้ว ๗๒ ๓.๓๑ 

๑๑ ๖๐๔๑๐๑๐๔๑๑ นายปิยวัฒน ์ ปานค่า ๗๒ ๓.๒๖ 

๑๒ ๖๐๔๑๐๑๐๔๑๒ นายทิตย์วากร โค้วสกุล ๗๒ ๒.๘๒ 

๑๓ ๖๐๔๑๐๑๐๔๑๓ นายกฤษฎา อุ่นหล้า ๗๒ ๓.๑๘ 

๑๔ ๖๐๔๑๐๑๐๔๑๔ นายธีรพล อยู่ทอง ๗๒ ๒.๘๓ 

๑๕ ๖๐๔๑๐๑๐๔๑๕ นายสราวุฒิ จุนจันทร ์ ๗๒ ๓.๔๐ 

๑๖ ๖๐๔๑๐๑๐๔๑๖ นายชัยวัฒน์ ฉ่่าน้อย ๗๒ ๒.๙๙ 

๑๗ ๖๐๔๑๐๑๔๑๗ นายพีรพล อ่องเลื่อม ๗๒ ๓.๒๘ 

๑๘ ๖๐๔๑๐๑๔๑๘ นายมานพ หร่องด ี ๗๒ ๓.๐๒ 

๑๙ ๖๐๔๑๐๑๔๑๙ นายวันชัย มาผาบ ๗๒ ๒.๘๖ 

๒๐ ๖๐๔๑๐๑๔๒๐ นายพิทยา ศรีบุญ ๗๒ ๒.๕๙ 

๒๑ ๖๐๔๑๐๑๔๒๑ นายทวีเจริญ สุขเจรญิ ๗๒ ๒.๘๘ 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน  ๒๑ คน   
 

๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม 

๑ ๖๐๔๑๐๔๐๔๐๑ นายณรงค์กรณ ์ โพธิ์ศรีนาค ๗๒ ๒.๘๙ 

๒ ๖๐๔๑๐๔๐๔๐๒ นายจักรกริช พัดทอง ๗๒ ๒.๓๙ 

๓ ๖๐๔๑๐๔๐๔๐๓ นายไพโรจน ์ ต่อสกุลรุ่งเรือง ๗๒ ๒.๙๑ 

๔ ๖๐๔๑๐๔๐๔๐๔ นายสัญญา ชูรัตน ์ ๗๒ ๒.๙๕ 

๕ ๖๐๔๑๐๔๐๔๐๕ นายเดชาวัต อึ้งชัยพงษ์ ๗๒ ๒.๘๑ 

๖ ๖๐๔๑๐๔๐๔๐๖ นายฐานคร โพธิ์อ่อง ๗๒ ๒.๙๓ 

๗ ๖๐๔๑๐๔๐๔๐๗ นายเจษฎาภรณ ์ ส่วนพรไพศาล ๗๒ ๒.๓๙ 

๘ ๖๐๔๑๐๔๐๔๐๘ นายเกรียงศักดิ ์ พลาหาญ ๗๒ ๒.๔๓ 

/๒) (ต่อ)… 



             

หน้า | ๑๐  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

๒) (ต่อ) 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม 

๙ ๖๐๔๑๐๔๐๔๐๙ นายนัฐพงษ ์ กองนคร ๗๒ ๒.๙๑ 

๑๐ ๖๐๔๑๐๔๐๔๑๐ นายสุภมิตร มากผล ๗๒ ๒.๘๕ 

๑๑ ๖๐๔๑๐๔๐๔๑๑ นายเสกสรรค ์ พลอาชา ๗๒ ๒.๗๒ 

๑๒ ๖๐๔๑๐๔๐๔๑๒ นายกันตพงษ ์ เสาวนิจ ๗๒ ๓.๔๕ 

๑๓ ๖๐๔๑๐๔๐๔๑๓ นายปัญธพงฒ ์ อุดมเกต ุ ๗๒ ๒.๗๙ 

๑๔ ๖๐๔๑๐๔๐๔๑๔ นายขจรพงศ ์ ไชยมงคล ๗๒ ๒.๙๓ 

๑๕ ๖๐๔๑๐๔๐๔๑๖ นางสาวปวีณา รักชาติพานิช ๗๒ ๒.๗๐ 

๑๖ ๖๐๔๑๐๔๐๔๑๙ นายประกิจ อธิคาร ๗๒ ๓.๐๖ 

๑๗ ๖๐๔๑๐๔๐๔๒๐ นายภาณุวัฒน์ กอแก้ว ๗๒ ๒.๘๙ 

๑๘ ๖๐๔๑๐๔๐๔๒๑ นายศรชัย ทองมี ๗๒ ๒.๙๗ 

๑๙ ๖๐๔๑๐๔๐๔๒๒ นายส่งศักดิ ์ สถาพร ๗๒ ๒.๘๓ 

๒๐ ๖๐๔๑๐๔๐๔๒๓ นายวัชรพงษ ์ กาทอง ๗๒ ๒.๙๕ 

๒๑ ๖๐๔๑๐๔๐๔๒๔ นายด่ารงพันธุ ์ พิลึก ๗๒ ๒.๘๕ 

๒๒ ๖๐๔๑๐๔๐๔๒๕ นายอุดมศักดิ ์ ลี้เจรญิพร ๗๒ ๒.๗๙ 

๒๓ ๖๐๔๑๐๔๐๔๒๗ นายนิติวุฒ ิ ปลูกสร้าง ๗๒ ๒.๙๓ 

๒๔ ๖๐๔๑๐๔๐๔๓๑ นายวราฤทธิ ์ ยอดข่า ๗๒ ๒.๙๕ 

๒๕ ๖๐๔๑๐๔๐๔๓๒ นายธงชัย หุ่นพิทักษ ์ ๗๒ ๓.๑๖ 

๒๖ ๖๐๔๑๐๔๐๔๓๓ นายเนรมติร ราชสาร ๗๒ ๒.๗๙ 

๒๗ ๖๐๔๑๐๔๐๔๓๔ นายอมรเทพ อรุณโชต ิ ๗๒ ๒.๙๗ 

๒๘ ๖๐๔๑๐๔๐๔๓๕ นางสาวรัชฎาพร นุ่มฤทธิ ์ ๗๒ ๓.๑๖ 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน ๒๘ คน   
ที่มา :  หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๐๙๓๐     ลงวันที่  ๙ เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

๕.๒.๓  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม 

๑ ๖๐๔๑๐๑๐๖๐๑ นายชนันต์ชัย ตาลวลิาศ ๗๒ ๒.๘๔ 

๒ ๖๐๔๑๐๑๐๖๐๒ นายณรงค์ฤทธิ ์ รัตนสตุ ๗๒ ๒.๕๓ 

/๑) (ต่อ)… 
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๑) (ต่อ) 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม 

๓ ๖๐๔๑๐๑๐๖๐๓ นายธนวุฒ ิ พันธุ์พงษ์ ๗๒ ๓.๗๒ 

๔ ๖๐๔๑๐๑๐๖๐๔ นายธีรยุทธ ปิ่นเพ็ชร ๗๒ ๒.๘๑ 

๕ ๖๐๔๑๐๑๐๖๐๕ นายนนธวัช เดชม ี ๗๒ ๓.๓๒ 

๖ ๖๐๔๑๐๑๐๖๐๖ นายประสิทธิชัย อินทร์นอ้ย ๗๒ ๓.๓๔ 

๗ ๖๐๔๑๐๑๐๖๐๙ นายภูวนัย เครื่องเนียม ๗๒ ๒.๕๖ 

๘ ๖๐๔๑๐๑๐๖๑๑ นายวีรภัทร แสกรุง ๗๒ ๓.๔๒ 

๙ ๖๐๔๑๐๑๐๖๑๒ นายสมเจตน ์ ชายเจริญ ๗๒ ๓.๗๗ 

๑๐ ๖๐๔๑๐๑๐๖๑๓ นายอนุรักษ ์ โลหะการก ๗๒ ๓.๔๔ 

๑๑ ๖๐๔๑๐๑๐๖๑๔ นายบุญฤทธ์ิ แพ่งดิษฐ ์ ๗๒ ๓.๒๒ 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน ๑๑ คน   
 

๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม 

๑ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๑ นายกนกศักดิ ์ โพชนา ๗๒ ๓.๒๒ 

๒ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๒ นายกษิเสถียร เนียนเฮยีน ๗๒ ๒.๘๓ 

๓ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๓ นายกิตตินันท์ เกิดอินทร ์ ๗๒ ๓.๑๐ 

๔ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๔ นายขจรศักดิ ์ อินทสิทธ์ิ ๗๒ ๓.๕๐ 

๕ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๕ นายจิราวัฒน ์ ชาวป่า ๗๒ ๓.๓๓ 

๖ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๖ นายชญานนท ์ แสงวิเศษ ๗๒ ๓.๗๕ 

๗ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๗ นายชวนากร จิตเขตกิจ ๗๒ ๓.๓๑ 

๘ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๘ นายณัฐพงษ์ นิลารักษ์ ๗๒ ๓.๖๘ 

๙ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๙ นายปกรณ ์ ปลั่งจ่ารสั ๗๒ ๓.๗๐ 

๑๐ ๖๐๔๑๐๕๐๖๑๐ นายปิยะวัฒน ์ แซ่อึ้ง ๗๒ ๓.๖๔ 

๑๑ ๖๐๔๑๐๕๐๖๑๑ นายพงศธร สุทธิ ๗๒ ๓.๕๔ 

๑๒ ๖๐๔๑๐๕๐๖๑๓ นายรพีพัฒน ์ ครุฑคม ๗๒ ๓.๔๗ 

๑๓ ๖๐๔๑๐๕๐๖๑๔ นายวิทยา ยอดนาค ๗๒ ๓.๑๖ 

๑๔ ๖๐๔๑๐๕๐๖๑๕ นายสิทธิชัย ศรศิร ิ ๗๒ ๓.๔๓ 

 
/๒) (ต่อ)… 



             

หน้า | ๑๒  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

๒) (ต่อ) 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม 

๑๕ ๖๐๔๑๐๕๐๖๑๖ นายเดชาวัต แรงกสิกรณ ์ ๗๒ ๓.๒๕ 

๑๖ ๖๐๔๑๐๕๐๖๑๗ นายธสณพ วิภูจิรากลุ ๗๒ ๓.๐๐ 
 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน ๑๖ คน   
ที่มา :  หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๕๓      ลงวันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)   ผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน ๑๗ คน 
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน ๑๖ คน   

 

๒) วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร 
 (๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน ๒๑ คน   

(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน ๒๘ คน    
๓) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

 (๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน ๑๑ คน   
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน ๑๖ คน    

 
๕.๓ อนุมัติการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑  (มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑)   

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น่าเสนอที่
ประชุมว่า ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ส่งรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับการอนุมัติให้ปริญญาตรี
เกียรตินิยมจากสภาสถาบัน ฯ (มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑)  นั้น สถาบัน ฯ 
โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่าเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑) ลงทะเบียนรายวิชาในสถาบันไม่ต่่ากว่า ๗๒ หน่วยกิต 
/๒) ส่าเร็จ… 
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๒) ส่าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรก่าหนด ทั้งนี้ ไม่นับระยะเวลาที่
นักศึกษาขอลาพักการศึกษา 

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

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ากว่า ๓.๗๕ ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
๕) นักศึกษาผู้ส่าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ๑)  ๒) และ ๓) ที่มี

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ากว่า ๓.๕๐ ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง 
 

ซึ่งรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑท์ี่จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม มีดังนี ้

๕.๓.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   จ านวน ๒ สาขาวิชา 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศกึษา 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยมอันดับ 
๑ ๖๐๔๑๐๑๐๑๑๓ นายราชันย์ บุญลือ ๗๒ ๓.๘๖ ๑ 
๒ ๖๐๔๑๐๑๐๑๑๖ นายสุทิวัส ดอนชะเอม ๗๒ ๓.๗๔ ๒ 
๓ ๖๐๔๑๐๑๐๑๒๐ นายเจษฎา เสือเงิน ๗๒ ๓.๖๙ ๒ 

๔ ๖๐๔๑๐๑๐๑๐๓ นายชัยธวัช สรร่า ๗๒ ๓.๖๑ ๒ 
 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 
อันดับ ๑ จ่านวน ๑ คน และเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๓ คน 
 

๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  (ต่อเนื่อง) 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศกึษา 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยมอันดับ 
๑ ๖๐๔๑๐๕๐๑๐๗ นายณัฐดนัย เจริญวุฒิกุล ๗๕ ๓.๙๒ ๑ 
๒ ๖๐๔๑๐๕๐๑๐๒ นายกฤษณรัตน์ กองแก้ว ๗๕ ๓.๘๒ ๑ 
๓ ๖๐๔๑๐๕๐๑๐๑ นายกรีฑา โนนใหม ่ ๗๕ ๓.๗๖ ๑ 

๔ ๖๐๔๑๐๕๐๑๑๒ นายสุทธิพงษ ์ มากหมู่ ๗๕ ๓.๗๒ ๒ 
๕ ๖๐๔๑๐๕๐๑๐๓ นายก่าพล พงษป์ระเสริฐ ๗๕ ๓.๗๐ ๒ 

 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาตรี 
เกียรตินิยมอันดับ ๑ จ่านวน ๓ คน และเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๒ คน 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๔๖๔   ลงวันที่ ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

/๕.๓.๒ วิทยาลัย… 
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๕.๓.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  จ านวน ๓ สาขาวิชา 
๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศกึษา 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยมอันดับ 
๑ ๖๐๔๒๐๔๐๒๐๘ นายทรงศักดิ์ ประเสริฐสัง ๗๒ ๓.๗๒ ๒ 
๒ ๖๐๔๒๐๔๐๒๑๔ นายพลศรุต สนธิโพธิ์ ๗๒ ๓.๖๔ ๒ 

๓ ๕๙๔๒๐๔๐๒๐๘ นายสมศักดิ์ ทองมี ๗๒ ๓.๖๒ ๒ 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 
อันดับ ๒ จ่านวน ๓ คน 

 
๒) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศกึษา 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยมอันดับ 
๑ ๖๐๔๔๐๖๐๒๑๕ นางสาวสมพิศ จงสูง ๗๒ ๓.๘๑ ๑ 

๒ 
๖๐๔๔๐๖๐๒๐๘ นางสาวปิยะรัตน์ ต้นจ่าปา ๗๒ ๓.๗๗ ๑ 
๖๐๔๔๐๖๐๒๒๒ นางสาวสุภาพร อดทน ๗๒ ๓.๗๗ ๑ 

๓ ๖๐๔๔๐๖๐๒๐๕ นางสาวฐิตมิา น้อยธรรมราช ๗๒ ๓.๕๔ ๒ 
๔ ๖๐๔๔๐๖๐๒๑๔ นางสาวศิวพร คล้ายเจียม ๗๒ ๓.๕๐ ๒ 

 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาตรี 
เกียรตินิยมอันดับ ๑ จ่านวน ๓ คน และเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๒ คน 

 
๓) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศกึษา 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยมอันดับ 

๑ ๖๐๔๓๐๒๐๒๐๘ นางสาวอัจฉราพร อ่าพาศ ๗๒ ๓.๘๑ ๑ 
๒ ๖๐๔๓๐๒๐๒๐๓ นางสาวนันทวรรณ เทศนีย ์ ๗๒ ๓.๖๒ ๒ 
๓ ๖๐๔๓๐๒๐๒๐๗ นางสาวอรัญญา ปัญญาทิพย์ ๗๒ ๓.๕๒ ๒ 

๔ 
๖๐๔๓๐๒๐๒๐๑ นายจิณณวัตร วงษ์ปราชญ์ ๗๒ ๓.๕๐ ๒ 
๖๐๔๓๐๒๐๒๐๒ นายธีรภัทธ์ ศรีไทยเจริญ ๗๒ ๓.๕๐ ๒ 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาตรี 
เกียรตินิยมอันดับ ๑ จ่านวน ๑ คน และเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๔ คน 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๒/๐๒๘๔  ลงวันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 

/๕.๓.๓ วิทยาลัย… 
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๕.๓.๓ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  จ านวน ๑ สาขาวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศกึษา 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยมอันดับ 
๑ ๖๐๔๑๐๑๐๔๐๖ นายสมพงษ ์ พันมะวงค์ ๗๒ ๓.๗๕ ๑ 
๒ ๖๐๔๑๐๑๐๔๐๘ นายนันทชัย เพี้ยนสิริ ๗๒ ๓.๖๘ ๒ 

 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาตรี 
เกียรตินิยมอันดับ ๑ จ่านวน ๑ คน และเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๑ คน 

 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๐๙๓๐  ลงวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

๕.๓.๔ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จ านวน ๒ สาขาวิชา 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศกึษา 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยมอันดับ 
๑ ๖๐๔๑๐๑๐๖๑๒ นายสมเจตน์ ชายเจริญ ๗๒ ๓.๗๗ ๑ 
๒ ๖๐๔๑๐๑๐๖๐๓ นายธนวุฒ ิ พันธุ์พงษ ์ ๗๒ ๓.๗๒ ๒ 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 
อันดับ ๑ จ่านวน ๑ คน และเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๑ คน 

 

๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศกึษา 
ผลการศึกษา 

หน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยมอันดับ 
๑ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๖ นายชญานนท ์ แสงวิเศษ ๗๒ ๓.๗๕ ๑ 
๒ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๙ นายปกรณ์ ปลั่งจ่ารัส ๗๒ ๓.๗๐ ๒ 

๓ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๘ นายณัฐติพงษ ์ นิลารักษ์ ๗๒ ๓.๖๘ ๒ 
๔ ๖๐๔๑๐๕๐๖๑๐ นายปิยะวัฒน ์ แซ่อึ้ง ๗๒ ๓.๖๔ ๒ 

๕ ๖๐๔๑๐๕๐๖๑๑ นายพงศธร สุทธิ ๗๒ ๓.๕๔ ๒ 
๖ ๖๐๔๑๐๕๐๖๐๔ นายขจรศักดิ์ อินทสิทธ์ิ ๗๒ ๓.๕๐ ๒ 

สรุป  : ผู้ส่าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาตรี 
เกียรตินิยมอันดับ ๑ จ่านวน ๑ คน และเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๕ คน 

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ ศธ ๐๖๓๒.๖/๐๓๕๓  ลงวันที่  ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

 

 

/มติที่ประชุม…       
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มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ส่าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ประจ่าปี
การศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้   

๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  จ่านวน ๒ สาขาวิชา 
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  

(๑.๑) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ่านวน ๑ คน  
(๑.๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๓ คน 

 (๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  
(๒.๑) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ่านวน ๓ คน  
(๒.๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๒ คน 

๒) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  จ่านวน ๓ สาขาวิชา  
(๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)  

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๓ คน 
(๒) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง)  

(๒.๑) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ่านวน ๓ คน  
(๒.๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๒ คน 

(๓) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง)  
(๓.๑) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ่านวน ๑ คน  
(๓.๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๔ คน 

๓) วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร   จ่านวน ๑ สาขาวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  
(๑) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ่านวน ๑ คน  
(๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ่านวน ๑ คน 

๔) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จ่านวน ๒ สาขาวิชา 
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  

(๑.๑) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ่านวน ๑ คน  
(๑.๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒   จ่านวน ๑ คน 

(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  
(๒.๑) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑  จ่านวน ๑ คน  
(๒.๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒  จ่านวน ๕ คน 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๖… 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

ดร.สุรางค์  อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แจ้งที่ประชุม
ว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ก่าลังด่าเนินการโครงการน่าร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใน
โรงเรียนต่ารวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗  เมษายน  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนต่ารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดตาก  ซึ่งจะมีการออกส่ารวจพื้นที่ในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ศูนย์การเรียนต่ารวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย 
อ่าเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก   

๒) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนต่ารวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์  
เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน  อ่าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 

๓) วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนต่ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ    
๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องก๊ัวะ) อ่าเภออุ้งผาง  จังหวัดตาก 

๔) วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เดินทางกลับนครสวรรค์  

ประธาน เสนอความเห็นว่า ในการด่าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
พระราชด่าริของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์นั้น ควรให้สถาบัน ฯ มีส่วนร่วมในการด่าเนินงานด้วย ซึ่ง
สถาบัน ฯ มีคณะท่างานที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านวิชาการ ที่จะต่อยอดผลผลิตให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน  พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของสถานศึกษา และสถาบัน ฯ  
   

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
 

๖.๒ สถาบัน ฯ จะลดการใช้กระดาษในการประชุม 
ดร.มะณู  คุ้มกล่่า รองผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  แจ้งที่ประชุม

ว่า เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายรณรงค์ลดการใช้กระดาษ เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติและป่าไม้ และลดภาวะโลกร้อน 
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาแทนที่  ดังนั้น ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งต่อไป  สถาบัน ฯ จะ
ลดใช้กระดาษที่เป็นเอกสารการประชุมบางอย่างที่มีเนื้อหาสาระค่อนข้างมาก ประกอบกับสถาบัน ฯ ได้ติดตั้ง
จอภาพท่ีเชื่อมโยงข้อมูลการประชุมไว้ครบถ้วนตามจ่านวนผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว  
 
 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๓ ส่งบุคลากรผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ เข้ารับการอบรมด้านดิจิทัล 
(Digital) และระบบงานอัตโนมัติ (Automatic work system) 

ดร.มะณู  คุ้มกล่่า รองผู้อ่านวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  แจ้งที่
ประชุมว่า ตามท่ีส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ส่านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  

 
/จัดท่า… 
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จัดท่าโครงการพัฒนาก่าลังคนอาชีวศึกษา ด้านดิจิทัล  (Digital) และระบบงานอัตโนมัติ (Automatic work 
system) โดยให้สถาบัน ฯ พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและระบบงานอัตโนมัติ จ่านวน ๒ แห่ง เข้ารับการอบรม ซึ่งสถาบัน ฯ ได้พิจารณาความ
พร้อมของสถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดสถาบัน ฯ แล้ว และเห็นว่าวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร มีการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านดิจิทัล ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์ ซึ่งเปิดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
ระบบงานอัตโนมัติ  ซึ่งขณะนี้สถาบัน ฯ ได้ด่าเนินการส่งรายชื่อสถานศึกษาไปที่ส่านักนโยบายและแผนการ
อาชีวศึกษาแล้ว  
 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
๖ .๔ การเปิดสอนหลักสูตรเครื่องยนต์เล็ก สาขาวิชาจักรยานยนต์ Big Bike ใน

สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
ประธานแจ้งในที่ประชุมว่า ทางอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือผลิตและ

พัฒนาก่าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ได้ท่าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลายสาขาวิชา และมีสาขางานที่ก่าลัง
เป็นที่น่าสนใจ ได้แก่ สาขางานซ่อมบ่ารุงรถจักรยานยนต์ Big Bike ซึ่งเป็นสาขางานในสาขาวิชาช่างยนต์ และ
เห็นว่าสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ อาจจะเปิดสอนในสาขางานดังกล่าว โดยอาศัย
อ่านาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ,ศ. ๒๕๕๑  ซ่ึงบัญญัติว่า สภาสถาบัน ฯ
อาจออกข้อบังคับก่าหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้ส่าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้  และสภาสถาบัน ฯ 
ได้ออกข้อบังคับดังกล่าวแล้ว  ขณะนี้บริษัท AP Honda พร้อมให้การสนับสนุนด้านวิทยากร อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ในการอบรมให้กับบุคลากรผู้สอนของสถานศึกษาที่จะเปิดสอน และเพ่ือให้การเปิดสอนหลักสูตร
ดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย จึงมอบให้ ดร.มะณู คุ้มกล่่า รองผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ เป็นผู้ประสานงานกับ
รองผู้อ่านวยการฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร  และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์เพ่ือน่า
หลักสูตรดังกล่าวมาวิเคราะห์จ่านวนชั่วโมง และหน่วยกิตการสอนให้เหมาะสม พร้อมกับท่าหนังสือแจ้งไปยัง
ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือด่าเนินการเปิดสอนที่ วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร และวิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค์ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๖.๕ กิจกรรมที่สถานศึกษา และสถาบัน ฯ ควรด าเนินการ 
รองศาสตราจารย์ ดร .สมบัติ  นพรัก    กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็นว่ากิจกรรมที่สถานศึกษา และสถาบัน ฯ ควรด่าเนินการ มีดังนี ้
๑) สถาบัน ฯ ควรจัดท่าบันทึกการประชุมให้เป็นระบบ เช่น มติในการประชุมครั้งที่

แล้ว และในการประชุมครั้งต่อมา  เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม และรายงานผลการ
ด่าเนินงานให้สภาสถาบัน ฯ ทราบ จึงเสนอว่าในวาระแจ้งเพื่อทราบ ควรจะเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

/ตามมติ… 
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ตามมติที่ประชุม เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น  
๒) เนื่ องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มีที่ประทับในจังหวัดอุทัยธานี 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และสถาบัน ฯ ควรมีแผนงานหรือโครงการที่สนองพระราชกรณียกิจของพระองค์ 
เนื่องจากทรงให้ความสนใจ และให้การส่งเสริมการอาชีวศึกษามาโดยตลอด  

๓) สถาบัน ฯ ควรจัดท่าแผนงาน/โครงการความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษากับ
สถานศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ฯ ให้   
เท่าเทียมกับต่างประเทศที่มีการพัฒนาในด้านวิชาการ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะประเทศหรือเมืองที่อยู่
ใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น ที่เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  หากสถาบัน ฯ มีความพร้อมที่
จะด่าเนินการ จะรับเป็นผู้ประสานงานให้ 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ มอบสถาบัน ฯ ด่าเนินการตามข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ  นพรัก     
 

๖.๖ การเตรียมการพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ในการ
เป็นผู้ให้บริการซ่อมบ ารุงรถบรรทุกสินค้าเพื่อรองรับการเป็น Hub ในการขนส่ง และการให้บริการรถยนต์
ไฟฟ้า 

นายสมเจตน์  พรหมบุญตา ผู้อ่านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ แจ้งที่ประชุม
ว่า ขณะนี้วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาน่าร่องเรื่องการอบรมการซ่อม
บ่ารุงรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยบริษัท ฮีโน่ ประเทศไทย จ่ากัด และบริษัท อีซูซุ ประเทศไทย จ่ากัด ให้การ
สนับสนุนด้านวิทยากร อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และขณะนี้ก่าลังติดต่อประสานงานกับบริษัทเอกชนที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้า เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็น Hub ในการขนส่งสินค้าใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง และการให้บริการซ่อมบ่ารุงรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีการน่ารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในการ
คมนาคมแทนการใช้รถยนต์ที่ใช้น้่ามัน 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๗ การผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และพื้นที่อ่ืน ๆ  ของประเทศ 
นายสงวน  บุญปิยทัศน์  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น

ในที่ประชุมว่า สถาบัน ฯ ควรส่ารวจและจัดท่าข้อมูลความต้องการก่าลังคนในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ของประเทศ  เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาก่าลังคนในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

/๖.๘ แต่งตั้ง… 
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๖.๘ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
ดร.มะณู  คุ้มกล่่า รองผู้ อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ

ความเห็นต่อที่ประชุมว่า สถาบันฯ จะท่าค่าสั่งสภาสถาบัน ฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนของ
สถาบัน ฯ  ซึ่งในโครงสร้างค่าสั่งประกอบด้วย ผู้อ่านวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ เป็นคณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา รองผู้อ่านวยการฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นคณะอนุกรรมการ
ด่าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ตามที่สภาสถาบันฯ มอบหมาย และประชุมอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง พร้อมกับรายงานผลการด่าเนินงานให้สภาสถาบัน ฯ ทราบ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบตามที่รองผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ น่าเสนอ 
 

๖.๙ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษา 
 ดร.ทองค่า  ตินะลา ผู้ อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลรูปหล่อพระวิษณุกรรม เนื่ องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี ของการก่อตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ  วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๑๐ การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทั้ง ๓ ระดับ ของวิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชรให้มีความต่อเนื่องกันและสอดคล้องกัน  

ดร.ทองค่า  ตินะลา ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชรแจ้งที่ประชุมว่า 
ขณะนี้วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชรก่าลังด่าเนินการจัดระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทั้ง ๓ 
ระดับ ให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน เพ่ือลดปัญหาการท่างานของบุคลากร และมีรูปแบบการท่างานที่มี
ประสิทธิภาพ  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

 ๖.๑๑ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม           
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส่านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.      
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(นางสาวปารณีย์  อ่าพาศ) 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท่ารายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 

(นายมะณู คุ้มกล่่า) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสมคิด บุญเทวี) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 


