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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

 

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๑๑ คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ            ประธานในที่ประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ       
๓. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ 
๔. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ  
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๖. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๗. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๘. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๙. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๑๐. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๑๑. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๔ คน  

๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๓. นายสมเจตน์ พรหมบุญตา อนุกรรมการ 
๔. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 

 

/ผู้ไม่มา… 
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ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๒. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 
๓. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๑๑ คน  

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

ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
(ไม่มี) 

 

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม   ๑๔ คน 
๑. นางรุ่งฤดี   ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๒. นางอุมาพร   แขดอน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๓. นางสาวธัญญาภรณ ์  บุญยืน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๔. นายแทน   เจริญประชา  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๕. นายวิรัติ   นุมัติ  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๖. นายธณิตพงษ์ สุภาชาติ  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๗. นายเปรม   เพ็งยอด วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๘. นายณัฐดนัย   เรือนค า  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๙. นายวันชัย   กอบกิจ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

/๑๐. นายปณิธาน… 
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๑๐. นายปณิธาน ธูปบูชา  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๑๑. นายชัยพร   คล้ายกมล  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๑๒. นายยงยุทธ   พรมบุตร  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๑๓. ว่าที่ ร.ต.ไพศาล   สินธุ์พูล  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๑๔. นายกมล   รักกสิกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

การหมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ฯ  
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ นี้ นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง (มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑)  และหลังจากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จะต้องยุติการปฏิบัติ
หน้าที่  แต่ในส่วนของกรรมการสภาสถาบันฯ ในทางกฎหมายจะยังคงรักษาการต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันชุดใหม (มาตรา ๒๔ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑)  

 

ซึ่งในการสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ฯ และเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาแต่งตั้ง นั้น กรรมการสภาสถาบัน ฯ ได้ด าเนินการตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น
ผู้อ านวยการสถาบัน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗  ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น และในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งนี้  ขอเรียนชี้แจง
ขั้นตอนการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ  ให้กรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดรักษาการทราบอีกครั้งหนึ่ง 
พร้อมกับได้เชิญกรรมการสภาสถาบันฯ ชุดใหม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพ่ือรับทราบข้อมูลและเตรียมความ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อจากกรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดเดิม และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน ฯ 
ชุดใหมป่ฏิบัติหน้าที่ในล าดับต่อไป 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการรับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี ๒…   
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒     

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

นายสมชาย  เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอความเห็น
ในที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   ได้เสนอที่
ประชุมไว้ ๒ เรื่อง คือ เรื่องแรกมีอยู่ในรายงานการประชุม คือเรื่องที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ที่ได้
เสนอเรื่องแผน อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในเรื่องของกรรมการสรรหา ในส่วนที่เป็นข้อบังคับสภาสถาบันฯ (๔) และ (๕) 
ที่ผมเสนอว่าถ้าจะให้ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนครู ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีค าสั่งแต่งตั้ง 
คือ ได้เสนอไปแล้ว แต่ไม่เห็นมีปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม อยากให้มีปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมใน
ส่วนที่น าเสนอ ผู้แทนผู้บริหาร และครู ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง  
 

ประธานแจ้งว่า ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนครู ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
ค าสั่งแต่งตั้ง มีกล่าวในรายงานการประชุมส่วนไหนให้ตรวจสอบดู 
 

 นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และอนุกรรมการที่
ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ (กรรมการสภาสถาบันฯ ๒๓ (๔) ชุดใหม่) 
เสนอความเห็นว่า ในการประชุมครั้งที่แล้ว ผมได้เสนอท่ีประชุมว่าในการเลือกผู้อ านวยการสถาบันฯ อยากจะให้
กรรมการสภาสถาบันชุดใหม่มีส่วนเลือก ถ้าในวันนี้มีการเลือกผู้อ านวยการสถาบัน ฯ กรรมการสภาสถาบันชุด
ใหม่ จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่อยากให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่า ผม
อยากจะใช้สิทธิ์ ในการลงคะแนนเสียง  เพราะว่ากรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดใหม่ บางสถาบันเขาก็รับไว้เป็น
กรรมการสภาทั้งหมดแล้ว เนื่องจากได้มีการสอบถามกรรมการสภาสถาบันฯ จากที่อ่ืน 

 

ประธานสอบถามเลขานุการที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ใน
รายงานการประชุม มีข้อความที่เป็นความเห็นของนายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอไว้
หรือไม่  

นายสมคิด  บุญเทวี  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เลขานุการที่
ประชุม แจ้งว่า รายงานการประชุมสภาสถาบัน ฯ นี้ ได้ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองของอนุกรรมการกลั่นกรอง
และจากการบันทึกเสียงการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้วไม่มี เรื่อง การเสนอให้กรรมการสภาสถาบัน ฯ 
มาตรา ๒๓ (๔) เข้าร่วมประชุม  มีแต่ในส่วนของนายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ น าเสนอว่า ในกรณีที่นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการสภา
สถาบัน ฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ซึ่ง   
นายสุบิน  แพทย์รัตน์  ได้แสดงความจ านงขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ 
เนื่องจากทราบว่าจะมีการเสนอชื่อของตน เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

/ภาคเหนือ ๔… 
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ภาคเหนือ ๔ ด้วยนั้น และที่ประชุมมีมติให้ นายสุบิน แพทย์รัตน์  ท าบันทึกลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ
สรรหา ฯ  ซึ่งได้ท าบันทึกลาออกเรียบร้อยแล้วนั้น ที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสภา 
สถาบัน ฯ ตามมาตรา ๒๓ (๓) ที่เหลืออยู่ ได้แก่ นายสรรเสริญ นภาพร  เป็นกรรมการสรรหาฯ แทนต าแหน่งที่
ว่างลง และได้ท าหนังสือแจ้งไปแล้วนั้น ในส่วนของ ดร.ทองค า  ตินะลา กรรมการสภาสถาบัน ฯ ถ้าหากมีความ
ประสงค์จะลงสมัครเป็นผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ก็ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับ นายสุบิน  แพทย์รัตน์  คือให้ท า
บันทึกลาออกจากคณะกรรมการสรรหา ฯ  และให้ด าเนินการตามมติที่ประชุมที่กล่าวไว้ข้างต้น ในส่วนของการ
เสนอให้น ากรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา ๒๓ (๔) เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น เคยมีการเสนอความเห็นในที่ประชุม
สภาสถาบัน ฯ แต่เป็นการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้วหลายเดือน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เชิญเข้าร่วมการประชุมด้วย 
แต่กรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดเดิมยังคงท าหน้าที่รักษาการอยู่จนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภา
สถาบันฯ ชุดใหม่ ออกมา 
 

 ประธานน าเสนอความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของกรรมการสภาสถาบัน ฯ ที่ได้รับแจ้งจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ล่าสุดที่แจ้งมา คือ การประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาสถาบันตาม 
มาตรา ๒๓ (๔)  ซึ่งยังไม่ครบองค์ประกอบทั้งหมดในส่วนของคณะกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบด้วย  

(๑) นายกสภาสถาบัน  ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหนง  ไดแก ผูอ านวยการสถาบัน  
(๓) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาเสนอ 
(๔) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากผูด ารงต าแหนงผูบริหารสถาบัน

จ านวน สองคน และครูหรือคณาจารยประจ าที่มิไดเปนผูบริหารจ านวนสองคน  
(๕) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน  ซึ่ งรัฐมนตรีแตงตั้ งจาก

บุคคลภายนอกสถาบัน  โดยค าแนะน าของกรรมการสภาสถาบันตาม (๓) และ (๔)  ในจ านวนนี้จะตองเปนผู
ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนจ านวนหนึ่งคน และจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถาบัน หรือสถานศึกษาใน
สังกัดสถาบันนั้นตั้งอยูจ านวนหนึ่งคน 

 

โดยขณะนี้มีการตั้งกรรมการชุดใหม่ ตามมาตรา ๒๓ (๔) เพียงอย่างเดียว จึงมีการเสนอ
ในที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐  เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือให้
การด าเนินการของสภาสถาบันฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงให้เชิญกรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา ๒๓ (๔) เข้าร่วม
ประชุมด้วย เมื่อกรรมการสภาสถาบันฯ ชุดปัจจุบันเป็นชุดรักษาการ ก็ยังคงต้องใช้กรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุด
ดังกล่าวอยู่ ในส่วนที่ให้บันทึกการประชุมไว้ก็ให้ท าการบันทึกไว้ เพราะเนื่องจากกรรมการสภาสถาบันฯ ชุดใหม่ 
ยังมีคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ไม่ครบองค์ประกอบที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงยังไม่สามารถท าหน้าที่
เป็นกรรมการสภาสถาบันฯ ที่สมบูรณ์ได้ 

/นายสมชาย… 
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นายสมชาย  เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอ
เพ่ิมเติมว่า ผมเป็นผู้เสนอให้ กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา ๒๓ (๔) ชุดใหม่เข้ามาร่วมประชุม และได้เสนอว่า 
ควรที่จะให้ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนครู ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา ฯ เพราะว่าในข้อบังคับสภาสถาบันฯ ว่า
ด้วยการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ข้อ ๗ (๔) และ (๕) ไม่ได้ถูกก าหนดว่าต้องเป็นกรรมการสภาสถาบัน ฯ 
เพราะฉะนั้นถ้าผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนครูเข้ามามีส่วนร่วม เขาจะได้มีโอกาสเลือก ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ 
และมีโอกาสท างานร่วมกันในอนาคต ซึ่งในข้อบังคับสถาบันฯ ข้อ ๗ (๔) และ(๕) ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น
กรรมการสภาสถาบัน ฯ ที่ได้เสนอความเห็นไว้ ซึ่งเสนอไว้แต่ไม่บังเกิดผล ก็ไม่มีเหตุอะไร ขอให้มีในรายงานการ
ประชุม  

 รองศาตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
เสนอความเห็นว่า ตามที่ นายสมชาย เจนพานิช   กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอความเห็นว่า  การที่จะได้มา
ของตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนอาจารย์ด้วยการสรรหาต่างหากอีกได้หรือไม่ เนื่องจากในข้อบังคับ ฯ ไม่ได้ระบุ
ว่าผู้แทนมาจากกรรมการสภาสถาบัน ฯ แต่จากที่จ าได้คือ มีผู้ถามในที่ประชุมว่า ธรรมเนียมปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยทั่วไป เลือกผู้แทนมาจากที่ใด หรือเอาในสภาสถาบัน ฯ ซึ่งก็ได้ยืนยันว่าคัดเลือกจากผู้แทนในสภา
สถาบัน ฯ เช่นเดียวกับระบบการสรรหา ฯ ของมหาวิทยาลัย  
 

นายสมชาย  เจนพานิช   กรรมการสภาสถาบัน ฯ ชี้แจงว่า ในประเด็นอ่ืนไม่ได้มี
ปัญหา แต่อยากให้บันทึกในรายงานการประชุมกับสิ่งที่ได้น าเสนอ  
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  ยกเว้น
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง ในข้อ ๓.๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ให้ตรวจสอบรายงานการประชุม และเพ่ิมข้อความในส่วนที่นายสมชาย เจนพานิช 
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอ (..\รายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 5 (ใหม่) 
แก้ไขแล้ว.doc) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
การติดตาม และตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิค

พิจิตร กับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน   
ประธานน าเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  เมื่อ

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   เรื่อง โครงการความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษากับสถานศึกษาใน
ต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ฯ  นั้น ที่ประชุมมีมติให้
สถาบัน ฯ ติดตามและตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กับ
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาใน
ภายหลัง  ซึ่งขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือชะลอการเดินทางไปต่างประเทศ และ
ถึงแม้ว่าจะได้ตกลงท าความร่วมมือกันแล้ว ก็ยังไม่สามารถเดินทางได้   จึงขอให้สถาบัน ฯ ตรวจสอบและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง  

../รายงานการประชุมสภาสถาบันฯ%20ครั้งที่%205%20(ใหม่)%20แก้ไขแล้ว.doc
../รายงานการประชุมสภาสถาบันฯ%20ครั้งที่%205%20(ใหม่)%20แก้ไขแล้ว.doc
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/มติทีป่ระชุม…   
มติที่ประชุม     คณะกรรมการรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เรื่อง 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้น าเสนอนโยบายและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  และประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบ  เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมด จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 

(๑) นายสงวน  บุญปิยทัศน์        กรรมการสภาสถาบัน ฯ เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก   กรรมการสภาสถาบัน ฯ  เป็นรองประธาน

กรรมการ 
(๓) นายสุบิน  แพทย์รัตน์  กรรมการสภาสถาบัน ฯ  เป็นกรรมการ 
(๔) ดร.ทองค า  ตินะลา ผู้แทนผู้บริหาร ฯ เป็นกรรมการ 
(๕) ดร.ชัด  อินทะสี ผู้แทนคณาจารย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

ต่อมานายสุบิน แพทย์รัตน์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  ได้ยื่นบันทึกขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ  สภาสถาบัน ฯ  
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันฯ คนใหม่ แทน นายสุบิน แพทย์รัตน์ คือ         
นายสรรเสริญ  นภาพร  กรรมการสภาสถาบัน ฯ เรียบร้อยแล้ว  

 

และตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ได้ด าเนินการตามข้ันตอนการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ตั้งแต่การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา และตรวจสอบคุณสมบัติของ    
ผู้เข้ารับการสรรหาตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับสถาบัน ฯ แล้ว  ปรากฎว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จ านวน    
๒ คน ดังรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพ่ือให้น าเสนอนโยบาย และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ดังนี้ 

๑) นายสมคิด  บุญเทวี   สมัครด้วยตนเอง 
๒) นายสุบิน  แพทยร์ัตน์ ได้รับการเสนอชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 

ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา ฯ ได้ท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับการคัดเลือกทั้ง ๒ คน ทราบแล้ว และให้
มาน าเสนอนโยบาย และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน   
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
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/ดร.มะณู…   
ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ชี้แจงในที่ประชุมว่า 

ในการประชุมสภาสถาบันฯ ทุกครั้ง สถาบัน ฯ ได้ท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ทุกท่าน  
ซ่ึงบางท่านอาจติดภารกิจที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  และขณะนี้คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ชุดนี้ ท าหน้าที่
รักษาการจนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดใหม่จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาให้มาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ฯ รอง
ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ และผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน ฯ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  และสภาสถาบัน ฯ 
จะต้องด าเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม พร้อมกับเสนอชื่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือ
เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งต่อไป  ดังนั้น ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งนี้มี
ความส าคัญมากที่จะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้รับการสรรหาที่เหมาะสม  ที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ฯ 
คนใหม่  สถาบัน ฯ จึงได้ท าหนังสือเชิญกรรมการสภาสถาบัน ฯ ทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ แจ้ง เรื่อง ขั้นตอนการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ ให้
ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 
 
 

ล าดับ วัน เดือน ป ี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ๑ วัน 

๒ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ     
ครั้งที ่๑ 
- วางแผนการด าเนินงาน (ตามข้อ ๙ ของข้อบังคับ ฯ) 
- จัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ   
สถาบันฯ ได้แก ่

 ก าหนดหลักเกณฑแ์ละคุณสมบตัิของผู้สมัคร 

 ก าหนดแบบฟอร์ม 

 ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 

 ก าหนดวันและเวลาในการด าเนินงาน 

 ฯลฯ 

คณะกรรมการสรรหา ฯ ๑ วัน 

๓ ๒๗ พ.ค. – ๑๐ 
มิ.ย. ๒๕๖๒ 

ประชาสมัพันธ์ เรื่อง การสรรหาผูอ้ านวยการสถาบัน ฯ  
- แจ้งส่วนราชการในสังกัดและกรรมการสภาสถาบัน ฯ  
เพื่อประกาศรับสมคัรและเสนอช่ือบุคคล 

คณะกรรมการสรรหาฯ ๑๕ วัน 

๔ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย. 
๒๕๖๒ 

ด าเนินการรับใบสมัครและใบเสนอช่ือจากผู้สมัครและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสถาบัน ฯ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ๕ วัน 



             

หน้า | ๙  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

/ล าดับ ๕… 

 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
๕.๑ การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ   นพรัก    กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคเหนือ ๔ และรองประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ  เสนอในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔           
พ.ศ ๒๕๕๖  ข้อความในหน้าที่ ๓ ข้อ ๑๖ วรรคสอง ในการประชุมลับผู้ที่มิได้เป็นกรรมการไม่สามารถอยู่ในที่
ประชุมได้ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธาน  และข้อ ๑๗ กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและ
หรือลงมติในเรื่องที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุมเพ่ือชี้แจง
ข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น  และตามข้อบังคับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  พ.ศ ๒๕๕๖  ในหมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ การลงมติ ให้
ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่ง กรณีที่เสียงข้างมากไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ที่ประชุมมีมติด าเนินการให้ได้มาซึ่งเสียงกึ่งหนึ่ง  กรณี
ประชุมมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด  และข้อ ๒๖ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้นที่มีสิทธิ์
ออกเสียง 

 
 
 

ล าดับ วัน เดือน ป ี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๕ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ     

ครั้งท่ี ๒ 
- การตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับ      
การเสนอช่ือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสถาบัน ฯ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ๑ วัน 

- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหาผู้อ านวยการ  
สถาบัน ฯ 

๖ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ จัดท าเอกสาร
สรุปผลการพิจารณา เสนอสภาสถาบัน ฯ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ๑ วัน 

๗ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ใหผู้้สมัครหรือผู้ที่ได้รับ      
การเสนอช่ือ น าเสนอนโยบายและตอบข้อซักถามต่อ
คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ คนละไม่เกิน ๑๕ นาที 

คณะกรรมการสรรหาฯ 
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 

๑ วัน 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภา
สถาบัน ฯ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 

๘ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อน าเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการแต่งตั้งเป็น
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

๑ วัน 
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/ซึ่งใน… 
ซึ่งในขณะนี้ที่ประชุมสภาสถาบันฯ มีคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ที่ด ารงต าแหน่งอยู่

ทั้งหมด ๑๒ เสียง  ดร.ชัด อินทะสี ขอลาการประชุม เหลือ ๑๑ เสียง ตัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีก ๒ ท่านออก 
เหลือ ๙ เสียงจึงขอหารือที่ประชุมว่า ผู้ที่ไดร้ับเสียงมากกว่าหรือเท่ากับ ๕ เสียงขึ้นไป คือผู้ชนะการลงมติ 

 

กรณีท่ีเสียงข้างมากไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ให้ที่ประชุมด าเนินการให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมากนั่นก็คือ
มีการลงคะแนนซ้ าเผื่อมีคนเปลี่ยนใจ สามารถลงคะแนนซ้ าได้ ๒ ครั้ง กรณีประชุมมีเสียงเท่ากันให้ประธานที่
ประชุมออกเสียงชี้ขาด  และในข้อ ๒๗ การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้
ลงคะแนนลับ วิธีการลงคะแนนลับ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม  
 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์ คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันฯ ขออนุญาตนายกสภาสถาบันฯ เชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนส่วนเสีย คือ นายสมคิด  บุญเทวี และนายสุบิน  แพทย์รัตน์ ออกจากห้องประชุม ให้เหลือแต่
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ จ านวน ๙ คน ในห้องประชุม และขอให้อนุญาตให้นางสาวปารณีย์  อ าพาศ  
เจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ อยู่ในห้องประชุมเพ่ือช่วยประสานงาน และจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการสภาสถาบันฯ  
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก    กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคเหนือ ๔ และรองประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ฯ  ขอมติที่ประชุมในการประชุม 
ดังต่อไปนี้  

๑) เป็นไปตามข้อบังคับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖  หมวด ๓ การลงมติ  

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  พ.ศ. ๒๕๕๖  หมวด ๓ การลงมต ิ

 

๒) ข้อ ๒๕ การลงมติ ให้ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่ง กรณีที่เสียงข้างมากไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ที่
ประชุมมีมติด าเนินการให้ได้มาซึ่งเสียงกึ่งหนึ่ง  

ที่ประชุมมีมติ ผู้ที่ได้รับเสียงมากกว่าหรือเท่ากับ ๕ เสียงขึ้นไป คือผู้ชนะการลงมติ
กรณีประชุมมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด  

 

๓) ข้อ ๒๖ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง 
ที่ประชุมมีมติ  ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจ านวน ๙ เสียง  
 

๔) ข้อ ๒๗ การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้
ลงคะแนนลับ วิธีการลงคะแนนลับ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ  ให้ลงคะแนนลับ 
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/๕) คณะกรรมการ… 
๕) คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก ล าดับที่ ๑  และล าดับที่ ๒ 

น าเสนอนโยบาย และตอบข้อซักถาม โดยใช้ระยะเวลาในการน าเสนอคนละ ๑๕ นาท ี
ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ 
 

๖) ประธานในที่ประชุมลงนามในบัตรลงคะแนนเสียง และให้ที่ประชุมตรวจสอบหีบ
หย่อนบัตร และบัตรลงคะแนนเสียงก่อนการลงคะแนนลับเพ่ือความโปร่งใส  

ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ 
 

๗) ที่ประชุม เสนอคณะกรรมการนับคะแนนเสียงจ านวน ๓ ท่าน ได้แก ่
(๑) นายสมชาย  เจนพานิช 
(๒) ดร.มะณ ู คุ้มกล่ า 
(๓) ดร.ทองค า  ตินะลา  
ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ 
 

หลังจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบขั้นตอนการคัดเลือกแล้ว  ประธานจึงให้เชิญผู้สมัคร
น าเสนอนโยบาย และตอบข้อซักถาม โดยเชิญตามล าดับ ดังนี้ 

๑) ล าดับที่ ๑ เชิญ  นายสมคิด  บุญเทวี  น าเสนอนโยบาย ๑๕ นาที  และตอบข้อ
ซักถาม ตามท่ีกรรมการสภาฯ ซักถาม เมื่อหมดข้อซักถาม นายสมคิด  บุญเทวี  ออกจากห้องประชุม 

๒) ล าดับที่ ๒ เชิญ  นายสุบิน  แพทย์รัตน์  น าเสนอนโยบาย ๑๕ นาท ี และตอบข้อ
ซักถาม ตามท่ีกรรมการสภาฯ ซักถาม เมื่อหมดข้อซักถาม นายสุบิน  แพทย์รัตน์  ออกจากห้องประชุม 

 

ประธานที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่แสดง และนับจ านวนบัตรเลือกตั้งผู้อ านวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  นับได้ ๙ ใบ ตามจ านวนกรรมการที่เข้าประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมลงชื่อใน
บัตรเลือกตั้ง ฯ ต่อหน้ากรรมการสภาสถาบัน ฯ ในที่ประชุม  จ านวน ๙ ใบ และแสดงให้ที่ประชุมเห็นบัตร
เลือกตั้ง ฯ อีกครั้งทั้ง ๙ ใบ 

 

ประธานให้เจ้าหน้าที่แสดงหีบบัตรเลือกตั้งผู้อ านวยการสถาบัน ฯ จ านวน ๑ หีบ ในหีบ
บัตรว่างเปล่า  

กรรมการสภาสถาบัน ฯ รับบัตรเลือกตั้ง ฯ จากประธานที่ประชุม ไปลงคะแนนทีละคน
จนครบ ๙ คน 

การนับคะแนน  ที่ประชุมมอบให้   
๑) นายสมชาย  เจนพานิช  เป็นผู้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ฯ และขานคะแนน    
๒) ดร.ทองค า  ตินะลา   เป็นผู้ตรวจบัตร และขานทวนคะแนน 
๓) ดร.มะณู  คุ้มกล่ า   เป็นผู้บันทึก และรวมคะแนน  
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/ผลการนับ… 
ผลการนับคะแนน มีดังนี้ 

๑) นายสมคิด  บุญเทวี      ได้รับคะแนนเลือกตั้ง  ๖ คะแนน  
๒) นายสุบิน  แพทย์รัตน์  ได้รับคะแนนเลือกตั้ง  ๓ คะแนน 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑) เห็นชอบให้ นายสมคิด  บุญเทวี เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
๒) มอบสถาบัน ฯ ด าเนินการแจ้งผลการคัดเลือกไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง 
 
 

๕ .๒ เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓  จ านวน ๕ หลักสูตร ของ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

นางพรลินี  ชัยรัตน์  รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  น าเสนอ      
ที่ประชุมว่า  ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี และในรอบ ๕ ปีนี้ มีหลักสูตรของสถานศึกษาดังกล่าว ที่จะต้องได้รับ
การพัฒนา จ านวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ 

๕ .๒ .๑ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  (ต่อเนื่ อง)             
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   

๕.๒ .๒ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง)                
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์   

๕ .๒ .๓  หลั กสู ตรเทคโน โลยีบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาเทคโน โลยี ไฟ ฟ้ า (ต่ อ เนื่ อ ง)                     
ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  

๕.๒.๔ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  (ต่อเนื่ อง)                    
ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   

๕.๒.๕ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   

ซึ่งสถาบัน ฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบรายละเอียดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และคณะกรรมการประเมิน
ความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๓  ได้ด าเนินการประเมิน และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกหลักสูตร  จึงน าเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตร ตามรายวิชา และสถานศึกษา ดังรายละเอียดการน าเสนอของแต่ละ
สถานศึกษาดังกล่าว  
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/มติที่ประชุม…   
มติที่ประชุม   คณะกรรมการมีมติ ดังนี้ 

๑) เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
พุทธศักราช ๒๕๖๓  จ านวน ๕ หลักสูตร ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

(๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

(๓) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

(๔) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

(๕) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 
ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

 

๒) มอบผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ด าเนินการขออนุมัติใช้
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทั้ง ๕ หลักสูตรดังกล่าว 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ การนับรวมจ านวนชั่วโมงการสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ  

ดร.มะณู  คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ขณะนี้สถาบัน ฯ ก าลังด าเนินการขอหารือกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) เรื่อง การนับรวมจ านวนชั่วโมงการสอนในระดับปริญญาตรี  เพ่ือเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ และ
จะน าเสนอความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

 ๖.๒ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒  
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่  ๒๒ กรกฎาคม        
พ.ศ. ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
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(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 
(นายมะณู คุ้มกล่ า) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมคิด บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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ที่มา : ข้อมูลการประชุมอ้างอิง, รายงานการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐  เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“ระเบียบวาระที่  ๖  ข้อ ๖.๑ แต่งตั้งอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม สภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่า ขณะนี้คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ชุดนี้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งแล้ว และท าหน้าที่รักษาการไปจนกว่าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมีคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่จะขับเคลื่อนให้มีการสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในช่วงเวลารักษาการดังกล่าว สถานภาพของกรรมการ
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ครบวาระการด ารงต าแหน่ง และสภาสถาบัน ฯ ได้ด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ตามมาตรา ๒๓ (๔) แล้ว จึงขอให้กรรมการชุดดังกล่าวเข้าร่วมประชุมสภา 
สถาบัน ฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของสถาบัน ฯ  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบให้สถาบัน ฯ ด าเนินการตามที่เสนอ” 

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


