
         

หน้า | ๑  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
.................................................................................................... 

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๙ คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
๓. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ 
๔. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ 
๕. นายทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๖. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๘. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๙. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๒. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๖ คน  

๑. นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ 

๓. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๔. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 
๕. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 

/๒. (ต่อ)… 
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๒. (ต่อ) 
๖. ดร.โอภาส  เกตุเดชา  เข้าร่วมประชุมแทน ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๘ คน  

๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. นายอ านาจ พันธุ์เขียน อนุกรรมการ 
๓. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ อนุกรรมการ 
๔. นายวรพงษ์ ขุนอินทร์ อนุกรรมการ 
๕. นางสาวนีรนารา นาคราช อนุกรรมการ 
๖. นางสาวศิวาพร สอาดละออ อนุกรรมการ 
๗. นางสาวปารณีย์ อ าพาศ อนุกรรมการ 
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน อนุกรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นางสาวเสาวณีย ์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 
๒. นางปวสร สินธุ์พูล อนุกรรมการ 
๓. นางสาวกันติชา บินชัย อนุกรรมการ 

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินมาตรฐานทักษะวิชาชีพ นักเรียน ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาในประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมประชุมที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การใช้แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational  

/National… 
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National Educational Test : V-NET) โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม 
ในระหว่างการประชุมได้เรียนเสนอความเห็นต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์ในการจบ
การศึกษาของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ซ่ึงมีองค์ประกอบ  ๔ ส่วน ได้แก่   

๑) เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร    
๒) ผ่านทุกรายวิชาในแผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐   
๓) ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ   
๔) ผ่านกิจกรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีความเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในส่วนของการประกันคุณภาพ ภายนอก           
ซ่ึงสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้รับการประเมินภายนอก   จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จ านวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุก ๕ 
ปี แต่ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมายังไม่มีการประกันคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานดังกล่าว เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  ส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา จะเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) เท่านั้น ไม่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .)  ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นด้วยที่จะให้ประกาศ
ยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ส่วนการน าแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษามาใช้กับ
การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  จะมีการพิจารณาว่าจะน ามาใช้หรือไม่  เพราะหาก
น ามาใช้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินยังคงต่ าเหมือนเดิม ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง ๆ ที่นักเรียน
มีทักษะวิชาชีพตามรายวิชาในหลักสูตร  ซึ่งหากพิจารณาองค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินจะประกอบด้วย 
ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะวิชาชีพ  โดยองค์ประกอบทั้ง ๔  มีความส าคัญ
ต่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเช่นเดียวกัน  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษาที่จัดท าโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) หรือ สทศ . (NEITS) ไม่
ตรงกับบริบทของการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาวิชาชีพให้ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียน ไม่ใช่การแก้ปัญหาทั่วไป และในแบบทดสอบดังกล่าวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องของการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งเป็นการประเมินความรู้ในระดับอุดมศึกษาไม่ใช่อาชีวศึกษา นอกจากนี้การทดสอบ
ควรจะต้องด าเนินการในขณะที่นักเรียน ก าลังเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ เนื่องจากในชั้นปีที่ ๓ เป็น
ช่วงเวลาการออกฝึกงานในสถานประกอบการ ในส่วนของการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา ที่ด าเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ในครั้งต่อไป ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

/ต่อไป… 
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ต่อไป และในตอนท้ายของการประชุม  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นชอบที่จะให้ประกาศยกเลิก
การใช้แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ส าหรับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๒ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาอาเซียนของสถานศึกษาใน
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา  

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ท าให้อาเซียนกลายเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน” การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน
มีความสะดวกขึ้น ผู้ที่จบการศึกษาในประเทศหนึ่งมีโอกาสที่จะไปท างานในประเทศอ่ืนในอาเซียนได้  ขณะนี้
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าลังพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม หรือจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหม่ เพ่ือให้สอดรับกับ
มาตรฐานนานาชาติ เนื่องจากขณะนี้ในระดับอาเซียนได้ก าหนดกรอบพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานอาเซียนแล้ว 
ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่ก าลัง
เกิดขึ้น ซึ่งในการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาอาเซียนจะต้องยึดตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National 
Qualifications Framework : NQF) บนฐานของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ซึ่งประกอบด้วย 
๓ ส่วน ได้แก่ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ 
(Application and Responsibility) ที่มีข้อก าหนดขอบเขตที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับง่ายไปยาก  

ประธานเสนอความเห็นว่า สถาบัน ฯ ควรจะศึกษาท าความเข้าใจ และรีบด าเนินการ 
พร้อมกับมอบให้ ดร .มะณู  คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ด าเนินการน าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับร่าง
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาอาเซียนที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดท า และแจ้งให้สถานศึกษาใน
สังกัดสถาบัน ฯ ทราบ  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๓ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้รัฐบาลมีความพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ 
(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition: “MICE”) โดยจะจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้  
เนื่องจากธุรกิจด้านนี้ท ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก และช่วยกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์กลางการประชุม และศูนย์กลางการจัดแสดงสินค้า เป็นต้น   
อุตสาหกรรม MICE มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วไปทางด้านวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทาง 

/การตลาด… 
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การตลาด คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปต้องการเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการเป็นหลัก แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายของอุตสาหกรรม MICE เป็นนักธุรกิจ พนักงานองค์กร สมาชิกสมาคมชมรมต่าง ๆ ที่เข้ามา
ด้วยวัตถุประสงค์หลัก ๔ อย่าง ได้แก่  

๑) การประชุมเฉพาะกิจของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร  
๒) การจัดน าเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงาน  
๓) การประชุมโดยสมาคมและองค์การระดับนานาชาติ  
๔) การจัดงานแสดงสินค้า  
 

ส่วนการท่องเที่ยวเป็นวัตถุประสงค์รอง นอกจากนี้ธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE ยังสร้าง
รายได้ต่อหัวมากกว่าธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วไป ด้านรายจ่ายของนักท่องเที่ยวทั่วไปต่อคนต่อวัน  ต่ ากว่า
นักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรม MICE ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า  เนื่องจาก MICE เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรม MICE ต้องการ
ก าลังคนในสายอาชีพในทุกสาขาวิชาเป็นจ านวนมาก เช่น สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสถานที่แสดงนิทรรศการ เป็นต้น  ขณะนี้มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) เริ่มเปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรม MICE แล้ว  สถานศึกษาในสังกัด
สถาบัน ฯ ควรจะต้องรับทราบข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้นนี้  และเตรียม
ปรับกลยุทธ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม MICE  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๔ การพัฒนาก าลังคนให้สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒   

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
(ครม.สัญจร) ที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒  ได้แก่  จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
ที่ประชุมเห็นชอบโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ แต่มีโครงการที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ สามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น ระบบการขนส่ง การพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ และทักษะเฉพาะงานนั้น ๆ โดย
เป็นการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ ส านักงานขนส่งจังหวัด 
และสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง เป็นต้น หลักสูตรการฝึกอบรมจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับงานที่ท า เช่น  
การฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งทุกชนิด การซ่อมบ ารุงยานพาหนะ การควบคุมยานพาหนะ ทักษะภาษาและ
การสื่อสาร การใช้ระบบ Navigator เชื่อมโยงการขนส่ง  การควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่างการขนส่ง และอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาที่เหมาะสมในการด าเนินการเป็นศูนย์รวมของการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น คือ 
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และส าหรับสถานศึกษาท่ีสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สามารถคิดค้น และ 

 
/สร้างนวัตกรรม… 
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สร้างนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้เป็นการผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรม 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
๑.๕ รายงานความก้าวหน้าในการขอก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ในโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ประธานมอบหมายให้ ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ รายงานความก้าวหน้าในการขอก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ในโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่า ตามท่ีสภาสถาบัน ฯ มอบหมายให้สถาบัน ฯ 
ด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ นั้น ขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกลุ่มงานจัดการงานบุคคล ๒ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษารับเรื่องไปด าเนินการต่อ  ส่วนส านักที่อยู่ภายใต้โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษา 
ทั้ง ๒๓ สถาบัน มีจ านวนไม่เท่ากัน สถาบันการอาชีวศึกษาบางแห่งมี ๕ ส านัก บางแห่งมี ๖ ส านัก  สถาบันการ
อาชีวศึกษาที่มี ๖ ส านัก ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ และ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  ส านักที่เพ่ิม คือ ส านักวิชาการและประกันคุณภาพ ซึ่งทางส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดข้อให้อธิบายในส่วนของส านักท่ีเพ่ิมข้ึนของสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๓ 
แห่ง และได้อธิบายท าความเข้าใจไปแล้วว่าแต่ละสถาบันมีสภาพแวดล้อม ยุทธศาสตร์ และบริบทที่แตกต่างกัน 
ซึ่งส านักภายใต้โครงสร้างสถาบันแต่ละแห่งเป็นมติที่ประชุมสภาสถาบัน ค าอธิบายนี้อยู่ ในเอกสารที่
คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ สามารถเปิดดูได้ด้วย QR Code  

 

ในส่วนของบุคลากรฝ่ายบริหารที่จะบรรจุลงในส านักต่าง ๆ นั้น ใน ๖ ส านัก จะเป็น
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ที่ มาจากรองผู้อ านวยการสถาบัน จ านวน ๑ คน  (มาตรา ๓๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑)  ส่วนต าแหน่งผู้อ านวยการส านักที่เหลืออีก  ๕ ต าแหน่ง เป็นเพียง
กรอบอัตราก าลัง ยังไม่มีตัวคน และเงินประจ าต าแหน่ง ต้องเกลี่ยอัตราก าลังจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักเป็นต าแหน่งผู้อ านวยการระดับต้น/สูง  ซึ่งสามารถท่ีจะเลื่อนขึ้น
ไปเป็นต าแหน่งผู้อ านวยการระดับสูงได้  เมื่อปฏิบัติงานไปครบตามระยะเวลาที่ก าหนด และผ่านการประเมิน 
ผลงาน ส่วนต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
(ก.ค.ศ.) ก าหนดให้เป็นผู้บริหารระดับสูง  รองผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารระดับต้น และผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน
เป็นผู้อ านวยการระดับต้น    

อนึ่ง ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้สถาบัน ฯ จัดท าข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการ  ภายใน พ.ศ. ….  ซึ่งสถาบัน ฯ ได้ด าเนินการจัดท าโดยอ้างอิงจากที่ขออนุมัติส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  พร้อมกับปรับแก้ไข และเพ่ิมเติมข้อความตามมติที่ประชุม  

 
/ในการประชุม… 
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ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่เห็นชอบให้มีการ
แก้ไขค านิยาม “คณาจารย์” และให้เพ่ิมกลุ่มตรวจสอบภายใน เพราะกลุ่มตรวจสอบภายในมีความจ าเป็นมาก  
สายงานการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการสถาบัน ฯ   
 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า ในมหาวิทยาลัยบางแห่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัย แต่สายงานการ
บังคับบัญชาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะเป็น
บุคคลภายใน หรือบุคคลภายนอก ที่มีความรู้ในเรื่องการตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และถูกต้อง
ตามระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ให้ข้อสังเกตในที่ประชุมว่า  ในการบริหารจัดการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  จะมีข้อจ ากัดในด้านบุคลากรฝ่ายบริหาร เช่น  ในกรณีที่ให้รองผู้อ านวยการสถาบันคนใดคนหนึ่ง
ไปเป็นผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ก็ยังเหลือต าแหน่งผู้อ านวยการส านักอีก ๕ ต าแหน่ง ที่จะต้องหาคนมาลง  
ซึ่งคนที่จะลงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักได้ต้องเป็นผู้บริหารเท่านั้น สถาบัน ฯ จะต้องมีกระบวนการที่ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถลงสู่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักได้  และถ้าต าแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษาว่าง
ลง  สถาบัน ฯ จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา 

 

ประธานที่ประชุมให้ความเห็นว่า เนื่องจากในตอนแรกของการจัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษา ได้มีการน าเสนอต่อรัฐบาลในสมัยนั้นว่า การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาจะจัดตั้งบนพ้ืนฐาน
ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งบุคลากร สถานที่ และเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของการที่สถาบันการ
อาชีวศึกษาไม่ได้รับการเพ่ิมอัตราก าลัง และงบประมาณสนับสนุนตามที่ควรจะได้รับ  โดยที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะใช้วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังรองผู้อ านวยการในสถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษา
ลดลงต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  ให้เหลือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาเพียง ๓ คน เท่านั้น  และขณะนี้สถาบันการ
อาชีวศึกษาก าลังด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ฉบับใหม่ เพ่ือปลดล็อกกฏหมายที่ไม่เอ้ือ
ต่อการบริหารจัดการสถาบัน  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
เสนอความเห็นในที่ประชุมว่า สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่งควรเสนอขออัตราก าลังตามกรอบที่ได้รับ โดยอ้าง
เหตุผลว่าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการที่จะขับเคลื่อนสถาบันสู่เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้การ
อาชีวศึกษามีคุณภาพ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ   

 
 
 

/ประธาน… 
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ประธานที่ประชุมสรุปผลความเห็นตามที่คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ น าเสนอ และ
มอบสถาบัน ฯ ด าเนินการขออัตราก าลังตามกรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) เห็นชอบ
แล้ว โดยอ้างถึงความจ าเป็นในการสร้างความเข้มแข็งที่จะขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาสู่เป้าหมายตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑          
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

รายงานจ านวนนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑    

ดร.มะณู คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอในที่ประชุม  
ว่า ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รับสมัคร และสอบคัดเลือกนักเรียน และ
นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น สถานศึกษา
ได้ส่งข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ให้สถาบัน ฯ รวบรวมและบันทึกเป็นสถิติในแต่ละปีการศึกษา  

สถาบัน ฯ ขอรายงานจ านวนนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ที่ก าลังศึกษาอยู่ ใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

ภาพรวมจ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามสถานศึกษา 

 
หมายเหตุ *  แสดงจ านวนนักศึกษาที่ลดลงระหว่างปีการศึกษา 
ที่มา :  ข้อมูลจากระบบ ในเว็บไซต์ http://vdis.vec.go.th 

/มติที่ประชุม…   
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
(ไม่มี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   

๕.๑ เห็นชอบค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลงาน
วิชาการ งานวิจัย และการจัดท านวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอที่ประชุมว่า 
ตามที่สถาบัน ฯ มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ จัดท าผลงานวิจัยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ และนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดย
จะขับเคลื่อนการจัดท าผลงานวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์ และนักศึกษา ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
พร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างภาคภูมิใจ  สถาบัน ฯ จึงได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย และการจัดท านวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

 
 (ร่าง) 

ค าสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ที่........./๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย และการจัดท า
นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 
เพ่ือเป็นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี          

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ถูกต้อง มีคุณค่า         
ทั้งในเชิงวิชาการ และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงตามความต้องการของผู้น าไปใช้ 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑      
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลงาน
วิชาการ งานวิจัย และการจัดท านวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

 
/๑. คณะอนุกรรมการ… 
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๑. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา   
๑.๑ นายพันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประธานอนุกรรมการ 

๑.๒ นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ รองประธานอนุกรรมการ 

๑.๓ นายสุเทพ  ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อนุกรรมการ 

๑.๔ นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อนุกรรมการ 

๑.๕ นายทองค า  ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร อนุกรรมการ 

๑.๖ นายปรีชา  การัก  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อนุกรรมการ 

๑.๗ นายมานิตย์  มณีโชติ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อนุกรรมการ 

๑.๘ นายมะณู   คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบนัการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑.๙ นายวรพงษ์  ขุนอินทร์ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ก าหนดนโยบาย วางแผนแนวทางการด าเนินงาน ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษา              
แก่คณะอนุกรรมการทุกฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์            
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ 
๒.๑ นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประธานอนุกรรมการ 

๒.๒ นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบนัการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔           รองประธานอนุกรรมการ 

๒.๓ นายสมชาย  เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔                รองประธานอนุกรรมการ 

๒.๔ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อนุกรรมการ 

๒.๕ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อนุกรรมการ 

๒.๖ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร อนุกรรมการ 

๒.๗ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อนุกรรมการ 

๒.๘ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อนุกรรมการ 

๒.๙ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อนุกรรมการ 

๒.๑๐ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อนุกรรมการ 

๒.๑๑ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร อนุกรรมการ 

๒.๑๒ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อนุกรรมการ 

 
 

/๒.๑๓ รองผู้อ านวยการ… 
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๒.๑๓ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อนุกรรมการ 

๒.๑๔ นายสราวุธ  พัชรชมพู อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

อนุกรรมการ 

๒.๑๕ นายฉัตรชัย  งาหอม อาจารย์ประจ าหลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

อนุกรรมการ 

๒.๑๖ นายเปรม  เพ็งยอด อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

อนุกรรมการ 

๒.๑๗ นายสิงหา  ตินชาติ อาจารย์ประจ าหลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยี        

การก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

อนุกรรมการ 

๒.๑๘ นายตรัยภพ  บุญรอด อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

อนุกรรมการ 

๒.๑๙ นายมานพ  ฉิมมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

อนุกรรมการ 

๒.๒๐ นางอุมาพร  แขดอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ            

งานคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

อนุกรรมการ 

๒.๒๑ นายสมศักดิ์  พุฒตาลดง อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

อนุกรรมการ 

๒.๒๒ นายณัฐดนัย  เรือนค า อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

อนุกรรมการ 

๒.๒๓ นายสมศักดิ์  หมอแสง อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

อนุกรรมการ 

๒.๒๔ ว่าที่ร้อยตรีเกชา  อยู่แก้ว อาจารย์ประจ าหลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

อนุกรรมการ 

๒.๒๕ ว่าที่ร้อยตรีไพศาล สินธุ์พูล   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

อนุกรรมการ 

๒.๒๖ นายมะณู  คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบนัการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔       อนุกรรมการและเลขานุการ 

๒.๒๗ นายวรพงษ์  ขุนอินทร์ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/มีหน้าที่…   
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มีหน้าที่   
๑) ส ารวจ และตรวจสอบความต้องการในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของ

สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น 
๒) ก ากับ ดูแล และติดตามผลการด าเนินงานจัดท านวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์

ของนักศึกษา 
๓) จัดฝึกอบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาของสถาบัน ฯ  ให้มีความรู้ใน

การเขียนผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย และวิธีการจัดท าผลงานการวิจัย 
๔) ปฏิบัติงานและภารกิจอ่ืน ตามท่ีสภาสถาบัน ฯ มอบหมาย 

 

๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
๓.๑ นายมะณู  คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประธานอนุกรรมการ 

๓.๒ นายชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔                   รองประธานอนุกรรมการ 

๓.๓ นางสุมาลี  อยู่รุ่งเรือง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อนุกรรมการ 

๓.๔ นางศิวรักษ์  บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อนุกรรมการ 

๓.๕ นางสรรใจ วงศ์ธนะบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อนุกรรมการ 

๓.๖ นางชฎารัตน์  แก้วไทย วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ อนุกรรมการ 

๓.๗ นายธีรพจน์  เครือพานิช วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อนุกรรมการ 

๓.๘ นายสุขสันต์  กองสุข วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อนุกรรมการ 

๓.๙ นายยงยุทธ  พรมบุตร วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อนุกรรมการ 

๓.๑๐ นายวรพงษ์  ขุนอินทร์ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ         อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   
๑) ให้ค าแนะน า และพัฒนารูปแบบงานวิจัยให้สู่มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว.) 
๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดท าผลงานวิชาการ งานวิจัย การจัดท านวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ และจัดให้มีการน าเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย การประกวดผลงานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ 

๓) จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
๔) ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบงานวิจัยอื่น ๆ ที่สภาสถาบัน ฯ มอบหมาย 

 

ให้ประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่าย  พิจารณาความเหมาะสมในการเชิญคณะท างานตามความถนัด      
และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติ และสามารถแต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมเติมได้        

/ตามความ… 
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ตามความจ าเป็น โดยแจ้งให้สถาบัน ฯ ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง  ณ  วันที่………………………..พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                                                  
                                                                                                                                                 
                                                                           (นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ) 

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ 
 
๕.๒ เห็นชอบเพิ่มวาระการประชุมเพื่อพิจารณา และเห็นชอบการปรับแก้ไขหลักสูตร

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร 

ดร.ทองค า ตินะลา กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอในที่
ประชุมว่า  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ขออนุญาตน าเรื่องการปรับแก้ไขหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) บรรจุเข้าในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา โดยเสนอ
ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้วนั้น  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรได้
ด าเนินการน าส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยังฝ่ายตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งได้รับค าแนะน าให้ปรับแก้ไขหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ และวิทยาลัย ฯ ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบเพ่ิมวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา และเห็นชอบการปรับแก้ไข
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบั ติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๖…   
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑  

  ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑          
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
 

(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 
(นายมะณู คุ้มกล่ า) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมคิด บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


