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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

.................................................................................................... 

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๑๐ คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
๓. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ 
๔. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ 
๕. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๖. นายทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๗. นายการุญ  พรหมประกอบ กรรมการ 
๘. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๙. นางวัชรี ห่วงศร ี กรรมการ 
๑๐. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๔ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๒. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 
๔. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๓ คน  

๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ 
๓. นายบุญเลิศ โรจน์บุญส่งศรี อนุกรรมการ     เข้าร่วมประชุมแทนนายชูชีพ  สิทธิเขตรกรณ์ 

                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

/ผู้ไม่มา… 
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ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 

 
๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 

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

   ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ) 
(ไม่มี) 

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ  
    (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การขอพระราชทานปริญญาบัตร 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากขณะนี้ได้มีการเผยแพร่ข้อความทางสื่อ

สังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการขอพระราชทานปริญญาบัตร
ของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยทึเ่ลขาธิการส านักพระราชวังยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังนั้น จึงไม่สมควรที่จะด าเนินการใดๆที่จะเป็นการล่วงละเมิดพระราชอ านาจโดยการเผยแพร่ต่อ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๒ ความคืบหน้าในการขออนุมัติหน่วยเบิกเงินงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษา 
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่

ประชุมทราบว่าขณะนี้กรมบญัชีกลางได้อนุมัตริะบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ของสถาบันการอาชีวศึกษา และอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดส่งรหัสผ่านส าหรับการเบิกเงินงบประมาณ  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  

๑.๓ การอนุมัติเลขท่ีประจ าต าแหน่งของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่

ประชุมทราบว่าขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อนุมัติเลขที่
ประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคคลลงเลขที่ต าแหน่งอย่างเป็นทางการ  ดังนี้ 

ล าดับที่ เลขที่ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ระดับ/ต าแหน่ง 
๑ น๔๐๐๑ ผู้อ านวยการสถาบัน บริหาร สูง 

๒ น๔๐๐๒ รองผู้อ านวยการสถาบัน บริหาร ต้น 
๓ น๔๐๐๓ รองผู้อ านวยการสถาบัน บริหาร ต้น 

๔ น๔๐๐๔ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน อ านวยการ ต้น 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  

 

/๑.๔ การอนุมัติ… 
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๑.๔ การอนุมัติกรอบอัตราก าลังของสถาบันการอาชีวศึกษา 
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่

ประชุมทราบว่าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติต าแหน่งอาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว โดยจัดสรรให้สาขาวิชาอุตสาหกรรม จ านวน ๕ อัตรา ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง
เปิดสอน 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ส านักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ ร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย
และการแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุม
ว่า ในการประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา มีการหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ือขอพระราชทาน
ปริญญาบัตรให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา และการก าหนดรูปแบบตราสัญลักษณ์สถาบัน
การอาชีวศึกษาให้มีลักษณะเหมือนกันกับรูปแบบตราสัญลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยก าหนดให้ตัวหนังสือด้านบนเป็นชื่อสถาบันที่เป็นภาษาไทย ส่วนด้านล่างเป็นชื่อสถาบันที่เป็นภาษาอังกฤษ 
ในส่วนของเครื่องแบบการแต่งกายชุดครุย ให้ยกเลิกการติดแผงคอ โดยให้ประดับเข็มตราสัญลักษณ์สถาบัน    
สีทอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร บนปกเสื้อ (เสื้อราชปะแตนสีขาว) ซึ่งได้มอบ ดร.ชัด อินทะสี 
จัดท าร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและการแต่งกายของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

/(ร่าง)… 
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 (ร่าง) 

 
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. …. 

------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้แก้ไขเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษาระดับ     

ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นนักศึกษา   

                 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ในการประชุม
ครั้งที ่…/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ……………………………. พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ว่าด้วยเครื่องแบบ 
เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….”  

ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบัน” หมายถึง    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
“ผู้อ านวยการสถาบัน” หมายถึง ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔  
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ อนุ ๗.๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๗.๑ นักศึกษาชาย  
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป  

ไม่มีลวดลาย ไม่บางจนเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อ
เบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสาหรับให้กางเกงทับได้ โดยเวลาสวมเสื้อให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้
เรียบร้อย 

(๒) เนคไทสีแดง (อย่างเลือดหมู) กลัดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์สถาบัน ไม่สูงกว่า     
หัวเข็มขัดเกินควร  

 
/(๓) กางเกง… 
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(๓) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป ไม่ขาลีบ มีหูเข็มขัด เย็บด้วยผ้าสี
เดียวกัน ไม่พับปลายขา ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีด า 

(๔) เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปลอกเข็มขัดสีเดียวกับเข็มขัด ส าหรับสอดปลายเข็มขัด  

(๕) ถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย  
(๖) รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ไม่มีลวดลาย แบบสุภาพ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ อนุ ๙.๑ (๒) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
     “(๒) เนคไทสีแดง (อย่างเลือดหมู) กลัดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์สถาบัน ไม่สูงกว่าหัวเข็มขัด
เกินควร” 

ข้อ ๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ อนุ ๑๐.๒ (๓) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ประดับเข็มตราสัญลักษณ์สถาบันสีทอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร บนปก

เสื้อ 
ข้อ ๗  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ อนุ ๑๒.๑ (๒) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ตราสัญลักษณ์สถาบัน ท าด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ตราเสมาธรรมจักร 
องค์ประกอบเสมาธรรมจักร และอักษรบาลีเป็นสีทองบนพ้ืนลงยาสีแดง (อย่างเลือดหมู) ตัวอักษรชื่อสถาบัน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แถบโค้งเป็นสีด าบนพ้ืนสีขาว และขอบตราเป็นสีแดง (อย่างเลือดหมู) 
 

ตราสัญลักษณ์สถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 
ข้อ ๘  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ อนุ ๑๒.๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณ์สถาบัน ท าด้วยโลหะชุบทอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง              
๑ เซนติเมตร  

ข้อ ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ อนุ ๑๒.๕  
 
 
 

/ข้อ ๑๐… 
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ข้อ ๑๐ ให้ผู้อ านวยการสถาบัน เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ …………………………. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

(นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ) 

                นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  

๓.๒ อนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่มเติมของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

นายสุเทพ  ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์แจ้งที่ประชุมว่าใน
การประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ไดร้ายงานผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว และในการประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้
ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(๑) ผลการศึกษา 
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(๑) ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชั้นปีที่ ๑ (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

 

(๒) ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชั้นปีที่ ๒ (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ 
 

/๑) อนุมัติผล

ล าดั
บท่ี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด (คน) 
จ านวนผู้ผ่านการ
ประเมิน (คน) ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ม.ส. ข.ร. ข.ส. 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑. ๓๒-๔๐๐๐-๑๔๐๕ สถิติเพ่ืองานอาชีพ - - ๘ ๓ ๒ - - - - - - ๑๓ ๑๓ 

ภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ๓๔-๔๑๐๔-๒๑๓๐ คุณภาพก าลังไฟฟ้า - - ๘ ๓ ๒ - - - - - - ๑๓ ๑๓ 

ล าดับ
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนนักศึกษาท่ีได้ผลการเรียน จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด (คน) 
จ านวนผู้ผ่านการ

ประเมิน (คน) ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ม.ส. ข.ร. ข.ส. 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ๓๒-๔๑๐๔-๒๐๐๙ การจัดการ พลังงานไฟฟ้า ๓ ๓ ๓ ๔ ๑ - - - - - - ๑๔ ๑๔ 
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ๓๔-๔๑๐๔-๒๑๓๐ 
ระบบส่งจ่ายด้วยไฟฟ้า
กระแสตรง 

๑๐ ๓ - - ๑ - - - - - - ๑๔ ๑๔ 
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๑) อนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๑๓ คน 

๒) อนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๔ คน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑ รายงานผลการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ของ วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร 

ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร รายงานความก้าวหน้าการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) 
สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา แผนการรับ (คน) จ านวนผู้มอบตัว(คน) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๘๘๐ ๘๓๒ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑,๐๖๐ ๙๙๑ 

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๔๐ ๕๗ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

เนื่องจากในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
มีผู้สนใจสมัครเรียนมากกว่าเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้ท าหนังสือ
แจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือขออนุมัติเปิดสอนเพ่ิมเติมอีกหนึ่งห้องเรียน  

มติที่ประชุม      คณะกรรมการรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.๒ รายงาน… 
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๔.๒ รายงานผลการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์  รายงานผลการรับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาต่างๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วยเอกสาร ดังนี้ 

๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

ระดับการศึกษา แผนการรับ (คน) จ านวนผู้มอบตัว(คน) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๒ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๙๘๐ ๑,๐๑๔ 

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๖๐ ๕๓ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

 

๒) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
ระดับการศึกษา แผนการรับ (คน) จ านวนผู้มอบตัว(คน) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑,๐๒๕ ๘๗๔ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๗๔๐ ๗๗๐ 

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๖๐ ๖๐ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

๓) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

ระดับการศึกษา แผนการรับ (คน) จ านวนผู้มอบตัว(คน) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๖๖๐ ๖๒๓ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๓๘๘ ๓๘๒ 
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๔๐ ๒๘ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

๔) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

ระดับการศึกษา แผนการรับ (คน) จ านวนผู้มอบตัว(คน) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๗๒๐ ๘๕๙ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๗๔๐ ๖๔๕ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 
 

 
/๕) วิทยาลัย… 
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๕) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

ระดับการศึกษา แผนการรับ (คน) จ านวนผู้มอบตัว(คน) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๐๐ ๓๐๖ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑๐๐ ๘๖ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)
(ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

 นายสุเทพ  ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหาร
สถานศึกษา สภาสถาบันฯ และผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ น าเสนอจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ ๑       
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกลุ 
สรุปผลการเรียน 

หน่วยกิตท่ีได้ คะแนนเฉลี่ยสะสม 

๑ ๕๗๔๑๐๔๐๑๐๑ นายบรรยงค์ชัย   เอี่ยมประสงค์ ๗๒ ๓.๔๗ 
๒ ๕๗๔๑๐๔๐๑๐๒ นายเมธี   นิลอ่อน ๗๒ ๓.๐๒ 

๓ ๕๗๔๑๐๔๐๑๐๓ นายยิ่งยศ   อินอิ่ม ๗๒ ๒.๙๑ 

๔ ๕๗๔๑๐๔๐๑๐๔ นายพงษ์พัฒน์   ช่วยไทย ๗๒ ๒.๔๑ 

๕ ๕๗๔๑๐๔๐๑๐๖ นายชนะพงษ์   พงษ์ตุ่น ๗๒ ๒.๗๒ 

๖ ๕๗๔๑๐๔๐๑๐๗ นายอุดม   วังใน ๗๒ ๒.๖๐ 

๗ ๕๗๔๑๐๔๐๑๐๘ นายประเดิม   จิตต์สุภา ๗๒ ๓.๑๖ 

๘ ๕๗๔๑๐๔๐๑๐๙ นายวุฒิพงศ์   ลูกอินทร์ ๗๒ ๒.๔๑ 

๙ ๕๗๔๑๐๔๐๑๑๐ นายธนากร   เกษสุวรรณ ๗๒ ๒.๓๗ 

๑๐ ๕๗๔๑๐๔๐๑๑๑ นายณรงค์   วงษ์ยศ ๗๒ ๓.๗๗ 

๑๑ ๕๗๔๑๐๔๐๑๑๒ นายสมชาย   กันเผือก ๗๒ ๓.๔๗ 

๑๒ ๕๗๔๑๐๔๐๑๑๓ นายกานต์   แย้มกระจ่าง ๗๒ ๒.๘๕ 

๑๓ ๕๗๔๑๐๔๐๑๑๔ นายเอกชัย   แจ้งจิตร ๗๒ ๒.๓๑ 

๑๔ ๕๗๔๑๐๔๐๑๑๕ นายธนพล   พลอยประดับ ๗๒ ๒.๔๕ 

 
/มติที่ประชุม…   
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑๔ คน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 

๕.๒ อนุมัติให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

ดร.ชัด  อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ตามที่กรรมการสภา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มีมติเห็นชอบผลการเรียนและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แล้วนั้น จากรายงานผลการเรียนปรากฏว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการ
ให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดั บปริญญาตรี         
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖๗  จ านวน ๑ คน ดังนี้ 

 

นายณรงค์  วงษ์ยศ   รหัสนักศึกษา  ๕๗๔๑๐๔๐๑๑๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๗ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ อนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ให้กับนายณรงค์ วงษ์ยศ   
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) 
(ต่อเนื่อง) รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

 

  

 

 

 

 

 

/๕.๓ การแบ่งส่วน… 
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๕.๓ การแบ่งส่วนราชการภายในวิทยาลัย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
และอ านาจหน้าที่ 

ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ประชุม 
พิจารณา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในวิทยาลัย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และอ านาจ
หน้าที่ของภาควิชา ซึ่งการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้
พิจารณาถึง หมวด ๕ อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในวิทยาลัย และมติที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับแก้ไข 
โดยการน าภาควิชาไปใส่ไว้ในส่วนราชการของวิทยาลัย ซ่ึงเป็นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายวิชาการ โดยได้ปรับแก้ไข
ข้อความดังต่อไปนี้ 

ในหน้าที่ ๓๖ ข้อ ๒๙ ของร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย 

การแบ่งส่วนราชการภายใน พ.ศ. ….  ในฝ่ายวิชาการ แบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา แผนกวิชาและงาน ดังนี้ 

๑) ภาควิชา มีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนการเรียนการสอน ตารางเรียน และตารางสอนตามบริบทของ

สาขาวิชา ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของคณะในส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

(๒) ส่งเสริม ก ากับดูแล ควบคุม ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามที่คณะ

มอบหมาย 

(๓) วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ

ภาค เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรับรองการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

(๔) จัดหา ดูแล รักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของภาควิชาให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

(๕) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยี การใช้

อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนต ารา เอกสาร และใบช่วยสอนต่างๆ 

(๖) ติดตาม และแนะน าการท าโครงการฝึก โครงการสอน แผนการจัดการเรียน

การสอน คู่มือการสอน ใบงาน แฟ้มสะสมงาน และอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับ

หลักสูตรของสถาบันฯ 

(๗) ควบคุมการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๘) ควบคุม ดูแล และพัฒนาอาคารส านักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ 

ให้สะอาดเรียบร้อย และทันสมัย พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

/(๙) บริหารงาน… 
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(๙) บริหารงานบุคลากรภายในภาควิชาให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ  

(๑๐) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะ 

(๑๑) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ พัฒนาภาควิชา และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน 

(๑๒) ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย               
 

ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ความเห็นว่า
ภาควิชาในช่วงแรกนั้นจะมีเฉพาะภาควิชาที่สภาสถาบันฯ เห็นชอบให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีเท่านั้น หากมี
การเปิดสอนในสาขาวิชาอ่ืนเพ่ิม ก็จะมภีาควิชาเพ่ิมขึ้นด้วย 

 

ประธานให้ความเห็นว่าโครงสร้างการบริหารในวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
และไม่เปิดสอนระดับปริญญาตรีนั้น มีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกัน ควรต้องค านึงถึงการเบิกจ่ายของหัวหน้า
ภาควิชาด้วย 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับแก้ไข และน าเสนอในท่ีประชุมครั้งต่อไป  

๕.๔ ร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. …. 

ดร.ชัด  อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่ประชุม 
พิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….  โดยชี้แจงสาเหตุที่ต้องเสนอร่างฉบับนี้ว่า สืบเนื่องจากการประชุม
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ที่ประชุมมีมติให้แต่ละสถาบันด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยตรา
สัญลักษณ์ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันคล้ายกับตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่ง
รายละเอียดของร่างข้อบังคับมีดังนี้ 

 

 

 

/(ร่าง)… 
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(ร่าง) 

 
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ว่าด้วย ตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. …. 

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

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้แก้ไขตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ (๒) และ (๑๔) แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔          
ในการประชุมครั้งที่ …./๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ……………….. พ.ศ. ….  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ว่าด้วยตราสัญลักษณ์  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….”  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย         

ตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประกอบด้วยดวงตราเสมาธรรมจักร      

มีอักษรย่อค าบาลีว่า ทุ.ส.นิ.ม. เป็นสีทอง บนพ้ืนสีแดง (อย่างเลือดหมู)  ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายใน
บรรจุอักษรสีด า ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION 
NORTHERN REGION 4   ดังปรากฎตามภาพแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  รักษาการตามข้อบังคับนี้ และเพ่ือการ
นี้ให้มีอ านาจออกประกาศได้ 

ประกาศ  ณ  วันที่................................... พ.ศ. ............... 
 
 
                                                              
                                                                  (นายพันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ) 
                                                       นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

/ความหมาย… 
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ความหมายของตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN 
REGION 4) 
เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม 
บรรลังก์สิงห ์ หมายถึง ความมั่นคง 
ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร  หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา 
ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ าเลิศแห่งปัญญา 
ดอกบัวที่บานพ้นน้ า (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึง การเกิดปัญญา 
กนกเปลว (ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา 
อักษร ทุ.ส.นิ.ม.(ด้านล่างย่อมาจากองค์ประกอบของอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) หมายถึง ความจริง
อันประเสริฐ ๔ ประการ  
เส้นโค้งโดยรอบ (มีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  INSTITUTE OF 
VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4 

ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  คือ ความล้ าเลิศทาง
ปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  

 

 

 

 

/๕.๕ ร่างข้อบังคับ… 
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๕.๕ ร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
ดร.ชัด  อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอร่างข้อบังคับ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดใน
เอกสาร ดังนี้ 

(ร่าง) 

 
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.…. 
………………………………….. 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยอาจารย์พิเศษตาม
ความในมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) และมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในการ
ประชุมครั้งที…่../๒๕๕๙ เมื่อวันที่……. เดือน………….พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ      
พ.ศ. ….” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบัน”   หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
“สภาสถาบัน”  หมายความว่า สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
“ผู้อ านวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
“วิทยาลัย”  หมายความว่า ส่วนราชการสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
“คณะ”  หมายความว่า คณะที่เป็นส่วนราชการภายในส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
“ภาควิชา”  หมายความว่า ภาควิชาที่อยู่ในสังกัดวิทยาลัย และหมายความรวมถึง

หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา   
“หัวหน้าภาควิชา”  หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาที่อยู่ ในสังกัดวิทยาลัย และ

หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา   
 

/“อาจารย์พิเศษ”… 
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“อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่า บุคคลภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ที่มิได้ปฏิบัติงานในสถาบัน และได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันให้ท าหน้าที่สอนในหลักสูตรของสถาบัน 

“หลักสูตรของสถาบัน” หมายความว่า หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ตามมาตรา ๒๕ (๕) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ข้อ ๔ บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ อ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ 
๕.๑ มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน 
๕.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพนั้น 
๕.๓ มีคุณธรรมและจริยธรรมสมควรเป็นอาจารย์ 
๕.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๕.๕ ต้องไม่ขัดต่อระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
๖.๑ มีชั่วโมงสอนเป็นประจ าในหลักสูตรของสถาบันไม่น้อยกว่าหนึ่งหน่วยกิตหรือ

เทียบเท่า ในระบบหน่วยกิตทวิภาคต่อหนึ่งปีการศึกษา 
๖.๒ มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ คราวละหนึ่งปีการศึกษา 

ข้อ ๗ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
๗.๑ ให้หัวหน้าภาควิชาเสนอการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษต่อหัวหน้าคณะ 
๗.๒ หัวหน้าคณะตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วเสนอผู้อ านวยการส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต

เพ่ือพิจารณา  
๗.๓ ผู้อ านวยการส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิตน าเสนอผู้อ านวยการสถาบัน เพ่ือมีค าสั่ง

แต่งตัง้ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบัน 
ข้อ ๘ อาจารย์พิเศษพ้นต าแหน่งเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง หากได้รับแต่งตั้งอีกให้นับ

เวลาการด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษท้ังหมดเป็นระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ 
อาจารย์พิเศษถูกถอดถอนหากตรวจพบว่ามิได้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ 
 

ข้อ ๙ อาจารย์พิเศษอาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับของสถาบัน 
 
 
 
 

/ข้อ ๑๐… 
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ข้อ ๑๐ อาจารย์พิเศษผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็น
อาจารย์พิเศษตามข้อบังคับนี้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดตามก าหนดเวลา 

หากการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้ส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิตด าเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้อ านวยการสถาบันมีอ านาจตีความและ
วินิจฉัย 
 

ประกาศ ณ วันที่…….เดือน…………………..พ.ศ. …. 
 
 
 
       (นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ) 
                                                              นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุมเสนอ
ความเห็นในข้อ ๕.๒ ว่า ถ้ารับผู้ส าเร็จปริญญาตรีอย่างเดียวจะท าให้เป็นการปิดกั้นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้นๆ แต่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับปริญญาตรี ดังนั้นหากเพ่ิมข้อความ “หรือผู้เชี่ยวชาญ” เข้าไปด้วย 
จะเป็นการเปิดกว้างในการรับอาจารย์พิเศษมากข้ึน 

ประธานเสนอความเห็นว่า ควรเพ่ิมข้อความในข้อ ๕.๕  คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ 
และข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้มปีัญหาในอนาคต 

  นายสุบิน  แพทย์รัตน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษ ควรก าหนดระยะเวลาไม่เกิน  ๑ ปีการศึกษา และมีการ
ประเมินผลงานเป็นระยะ เพ่ือให้ไดม้าซึ่งบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ มอบ ดร.ชัด  อินทะสี ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมข้อความในข้อ ๕.๕ 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๖… 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
๖.๑ การเข้าร่วมประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษาใน

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยสภาสถาบันฯ มีความประสงค์ที่จะให้ 

ข่าวสารข้อมูลจากการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สู่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาสังกัด 
สถาบันฯ สภาสถาบันฯ จึงแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ  เป็นคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ โดยจะต้องเข้าร่วมประชุมสภาสถาบันฯ ทุกครั้ง เพ่ือ
น าไปขยายผลต่อบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุมสภาสถาบันฯ ได ้  
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๒ แนวทางการรับนักศึกษาใหม่ 
ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ในการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาต่อไป 

สถาบันฯควรที่จะหาแนวทางในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ให้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการรับสมัครก่อนช่วงเดือนที่รับสมัคร เพ่ือหา
วิธีการในการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงการรับสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  

๖.๓ โครงการเสริมสร้างคุณภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ตามท่ีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ รับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น สถาบันฯควรจัดท า
โครงการเสริมสร้างคุณภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาทั้งหมดมีความรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่การท างานของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและประสานงานในเรื่องต่างๆ ระหว่างเรียน   
และนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่เรียนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ จะมีความคุ้นเคย มีความรักสามัคคี มีความรู้สึก
ที่ดี และภาคภูมิใจในสถาบันฯ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างบุคคลให้มีความเข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณซ์ึ่งกันและกัน โดยประธานเห็นว่าสถาบันฯ ควรจัดให้มีกิจกรรมในโครงการดังกล่าวทั้ง
สองภาคเรียนต่อหนึ่งปีการศึกษา  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 
 

/๖.๔ โครงการ... 
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๖.๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม  เสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่า สถาบันฯจะจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ซึ่งมีที่มาจากการที่
สถาบันฯได้ประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ เพ่ือหาแนวทางในการจัดท า
แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยมติที่ประชุม
เห็นว่าให้สถาบันฯ จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จ านวน ๔ วัน ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ช่วงปิดภาค
เรียน)  ณ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยใช้งบประมาณของสถาบันฯ  ซึ่งสถาบันฯ จะแจ้งให้สถานศึกษาที่เปิด
สอนในระดับปริญญาตรีทราบตามล าดับ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  

๖.๕ การประเมินศักยภาพของสถานประกอบการ 
ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่าสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพมี

หลายประเภทและมีศักยภาพแตกต่างกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพในการฝึกอาชีพของนักศึกษา ดังนั้น 
สถาบันฯ ควรแจ้งให้อาจารย์ที่ควบคุมดูแลการฝึกอาชีพ และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินสภาพความ
เหมาะสมของการฝึกอาชีพในสถานประกอบการเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณา 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๖.๖ การขอพระราชทานปริญญาบัตร 
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แจ้งข่าวสารให้

ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่ระหว่างด าเนินการขอพระราชทาน
ปริญญาบัตร และต้องการทราบข้อมูลนักศึกษาท่ีจบการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยให้แต่ละสถาบัน เป็น
ผู้รวบรวมส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปแล้วนั้น มีนักศึกษาจบการศึกษาทั่วประเทศ        
จ านวน ทั้งสิ้น ๑,๖๔๕ คน ส่วนสถานทีท่ี่ใช้ในการพระราชทานปริญญาบัตร คือ อาคารใหม่สวนอัมพร  
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 

 

 

/๖.๗ ร่างระเบียบ… 
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๖.๗ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
 ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.                              
                          

                                                                                              
                                                                       (นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
              ผู้บันทึกการประชุม     
                                                         

                                                                      
            (นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
           ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                                                                                  

                                                                          
             (นางพรลินี  ชัยรัตน์) 
                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                 
                                                                           

                                                                        
                    (นายสมคิด  บุญเทวี) 
                    ผู้รับรองรายงานการประชุม 


