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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

 

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๘ 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. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๗. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๘. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

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

 

 

 

 

 
/๒. คณะอนุกรรมการ... 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๗ คน  

๑. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๒. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๓. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๔. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 
๕. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 
๖. นางภรณี ค าตา เข้าร่วมประชุมแทน นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
๗. นายทรงวุฒ ิ เรือนไทย เข้าร่วมประชุมแทน นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

     (ไม่มี) 

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… 
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๔. ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้มาประชุม ๑๐ คน  

๑. นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๒. นายฉัตรชัย โกสุม คร ูวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๓. นายฐิติพันธุ์  ปิ่นมาศ คร ูวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

๔. นายธงชัย กิตติกุล คร ูวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

๕. นางสาวสุภชัชา สวาทพงษ์ คร ูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

๖. นายวัชรธน ขอพรกลาง คร ูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๗. นายศราวุธ สงล่า คร ูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๘. นางสาวจงรักษ ์ เนียมสวรรค์ ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๙. นางสาวกัณญภัคค์ นุสติ ครูพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
๑๐. นายสิทธ ิ กุลบุตร พนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  
    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน ฯ ตามมาตรา ๒๓ (๔) ปฏิบัติ

หน้าที่เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าลัง

ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชุดใหม่ จึงให้คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ชุดเดิมท าหน้าที่รักษาการไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที ่ 
และตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้ด าเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบัน ฯ ตามมาตรา ๒๓ (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทดแทนกรรมการสภาสถาบัน ฯ  
๒ คน ที่พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และเกษียณอายุราชการ โดยเป็นผู้แทน
ผู้บริหาร ๑ คน คือ นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และผู้แทนครู
หรือคณาจารย์ ๑ คน คือ ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
โดยสภาสถาบัน ฯ เห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และการบริหารสถานศึกษา สภา
สถาบันฯ  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

/๑.๒ กิจกรรม… 
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๑.๒ กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟอาชีวศึกษา 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ชมรมกอล์ฟอาชีวศึกษาจะจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหารายได้สนับสนุนกิจการของอาชีวศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา 
๑๒.๐๐ น. ที่สนามกอล์ฟ เมืองเอก วิสต้า จังหวัดปทุมธานี  

 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ว่าสถาบัน ฯ ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟอาชีวศึกษา โดยการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีม หรือ
รายบุคคล 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที่ประชุม  ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ                 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑    

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  แจ้งที่ประชุมว่า
ในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และนายกสภาสถาบัน ฯ ได้   
ลงนามในประกาศ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ ได้แก่  

๑) ข้อ ๘ ก าหนดให้รับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ห้องเรียนละ ๒๐ คน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การเรียนการสอนและการฝึกอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) ข้อ ๙ ให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน รายงานผลการรับนักศึกษาต่อสถาบัน
ทันทีท่ีรับนักศึกษาเสร็จสิ้น  

 
/๓) ข้อ ๑๐… 
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๓) ข้อ ๑๐ การรับนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดตาม ข้อ ๘ ของประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑  ให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

 

ประธานให้ความเห็นว่า ความส าคัญใน ข้อ ๘ อ้างอิงจากแนวปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น ในกรณีที่จ านวนการรับนักศึกษามากกว่าเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด สถาบัน ฯ จะต้องแต่งตั้งกรรมการไปประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชานั้น ๆ และรายงานให้สภาสถาบัน ฯ ทราบ เพ่ือพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  แจ้งที่ประชุมว่า
ตามที่สถานศึกษาได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบายการรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย
รายละเอียด ในข้อ ๕ หน้า ๔ ของประกาศฉบับนี้ระบุว่า การก าหนดวัน เวลาในการรับสมัครนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ด าเนินการตามมติสภา
สถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เห็นชอบให้รับห้องเรียนละ ๒๐ คน และ
ภายหลังจากการรับสมัครแล้วให้รายงานผลต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในกรณีที่ผลการรับนักศึกษาไม่เป็นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้สภาสถาบันการอาชีวศึกษาพิจารณา 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
๓.๒ ผลการประเมินความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
(ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   

นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุม
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้แก่  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
(ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร นั้น  คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินความพร้อม เมื่อวันที่     
๙-๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 

๓.๒.๑ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท้ัง ๕ ด้าน 
๓.๒.๒ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ๔ ด้าน ด้านที่ไม่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

/ประธาน… 
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ประธานเสนอความเห็น ๒ ประเด็น คือ   
๑) ประเด็นที่หนึ่ง คือ ในการรับรองสถานประกอบการ จะต้องอ้างอิงข้อ

กฎหมายในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒) ประเด็นที่สอง คือ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า มี

หลายช่องทาง ได้แก่ วารสารทางวิชาการของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด   
 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้
ข้อสังเกตว่าในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการบนเว็บไซต์นั้น จะต้องนับจ านวนผู้อ่านด้วย และเอกสารที่น าลงใน
วารสารแต่ละแห่งจะต้องมีข้อมูลที่สามารถน ามาอ้างอิงเป็นหลักฐานประกอบ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ เห็นชอบ และมอบ นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ด าเนินการต่อไปในส่วนรายละเอียดของเอกสารที่จะขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)  และสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เรื่อง  การรับสมัคร และการรับผู้เข้า

ศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุมว่า 

สถาบัน ฯ ได้จัดท าประกาศ เรื่อง  การรับสมัคร และการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ  ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว ขอให้สถานศึกษาด าเนินการตาม
ประกาศดังกล่าว 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๔.๒ ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เรื่อง  ก าหนดปฏิทินการศึกษา        
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุมว่า 
สถาบัน ฯ ได้จัดท าประกาศ ฯ เรื่อง  ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โดยยึดแนวปฏิบัติตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ 

 
/การอาชีวศึกษา… 
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การอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งในกิจกรรมบางอย่างจะมีความยืดหยุ่นในด้านวัน เวลาไปตาม
บริบทของสถานศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และได้จัดส่งให้กับสถานศึกษาในสังกัด
สถาบัน ฯ  ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว ขอให้สถานศึกษาด าเนินการตามประกาศดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕.๑ การพิจารณาเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ            

ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒ สาขาวิชา  
๕.๑.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)  ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ของวิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร น าเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
(ต่อเนื่อง)  ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี้ 
๑) เห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒) มอบผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ด าเนินการขออนุมัติ

ใช้หลักสูตรดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๕.๑.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)  ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพ

นครสวรรค์ น าเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(ต่อเนื่อง)  ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ทบทวนการขอเปิดสอนหลักสูตร 
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 
 
 

/๕.๒ การพิจารณา… 
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๕.๒ การพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  

ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุมว่า
ขณะนี้สถาบัน ฯ ได้จัดท าโครงสร้างภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดังนี้ 

๑) ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  ประกอบด้วย 
(๑) กลุ่มช่วยอ านวยการ และเลขานุการ 
(๒) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๓) กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน 

๒) ส านักพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
(๑) กลุม่ยุทธศาสตร์ และความร่วมมือ 
(๒) กลุ่มติดตาม และประเมินผล 

๓) ส านักพัฒนาวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
(๑) กลุ่มพัฒนาหลักสูตร และประกันคุณภาพ 
(๒) กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔) ส านักพัฒนากิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ ประกอบด้วย 
(๑) กลุ่มพัฒนากิจการนักศึกษา 
(๒) กลุ่มกิจการพิเศษ 

๕) ศูนยว์ิจัย และพัฒนาการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
(๑) กลุ่มวิจัย และพัฒนา 
(๒) กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

๖) ส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต ประกอบด้วย 
(๑) กลุ่มจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
(๒) กลุ่มส่งเสริมวิขาการ และศิลปวัฒนธรรม 

๗) วิทยาลัย แบ่งเป็นส่วนราชการภายในเป็นไปตามหมวด ๔ แห่งข้อบังคับนี ้
(๑) ให้วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
แบ่งส่วนราชการภายใน เพ่ือการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอนุโลม 

(๒) วิทยาลัยที่ เป็นส่วนราชการ   ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ตามข้อ (๑) แห่งใดที่เป็นที่ตั้งของการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ให้แบ่งส่วนราชการเพ่ือจัดการศึกษาเป็นแผนก ภาควิชาเพ่ือการนั้น  ตามนัยสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยให้
วิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดิม และอ านวยการเพื่อให้เกิดการประสานการใช้ทรัพยากรของ 

/วิทยาลัย… 
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วิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้
เป็นไปตามเจตนารมณแ์ห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ภาควิชาตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับคณะของ
ส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ 
๑) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
๒) มอบสถาบัน ฯ จัดท าข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ  

ภายใน พ.ศ. …. 
 

๕.๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอปรับจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑    

ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เสนอที่ประชุม
ว่าเนื่องจากในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผู้ให้ความสนใจ และสมัครเรียนมากเกินกว่าที่ก าหนดไว้ จึงมีความประสงค์
ขอรับเพิ่ม จากจ านวน ๒๐ คน/ห้องเรียน เป็น ๒๕ คน/ห้องเรียน  จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ เพ่ือ
พิจารณา  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้สถาบันฯ แต่งตั้งกรรมการส ารวจความพร้อมของห้องเรียน อุปกรณ์
การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ และความร่วมมือกับสถานประกอบการ ว่าเพียงพอที่จะรองรับจ านวนนักศึกษาที่
เพ่ิมข้ึนได้หรือไม ่
 

๕.๔ การลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  แจ้งที่ประชุมว่า
ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เชิญผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ และประธานอาชีวศึกษาภาค ประชุมที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากับนอกสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา  ค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาการออกกลางคัน หรือ Drop out ของนักเรียน นักศึกษา ให้น้อยกว่าเดิมอย่างน้อย ๕-๑๕ % 
โดยให้สถานศึกษาจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว  และส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
จะสนับสนุนงบประมาณโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท  

 

/นายปรีชา… 
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นายปรีชา การัก ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี น าเสนอที่ประชุมว่า 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลดปัญหา นักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน 
โดยครั้งแรกได้น าโปรแกรมของวิทยาลัยการอาชีพสองมาใช้ ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง เช่น จากจ านวน ๕๐๐ คน 
ลดเหลือประมาณ ๓๐๐ คน เป็นต้น แต่การใช้โปรแกรมของวิทยาลัยการอาชีพสองมีข้อจ ากัด ต้องมีการเรียน
การสอนต่อเนื่อง ๑๘ สัปดาห์ หากมีกิจกรรมใดที่เกิดขึ้นในระหว่าง ๑๘ สัปดาห์ จะไม่สามารถป้อนข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีจึงได้เปลี่ยนไปใช้โปรแกรม R.M.S (ARCHIWA MANAGEMENT SYSTEM)  
ซึ่งผลจาการทดลองใช้งานปรากฎว่าได้ผลดี ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับข่าวสารทันที แต่อาจจะต้องมีการ
เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองเพ่ิมเติม ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาไม่ได้เกิดจากโปรแกรม แต่
อยู่ที่ความรับผิดชอบของครูผู้สอน 

 

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ความเห็นว่า 
ในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ ได้แก่ สภาพครอบครัวของนักเรียน 
นักศึกษา และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เป็นต้น  

 

นายมานิตย์  มณีโชติ  ผู้ อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิ จิตร เสนอความเห็นว่า
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรใช้โปรแกรมติดตามผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้โปรแกรมของบริษัท 
Student Care ซึ่งใช้วิธีการสแกนใบหน้านักเรียน นักศึกษา ที่มาเข้าเรียน แต่ปัญหาที่ส าคัญ คือการให้ความ
ร่วมมือของครูผู้สอนในการตรวจสอบ และนักเรียน นักศึกษาบางส่วนไม่สนใจ ไม่เข้ามาสู่ระบบของการ
ตรวจสอบ ไม่สนใจการเรียน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การตรวจสอบนักเรียน 
นักศึกษาจะใช้ได้ผลในปีแรกที่นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน เพราะต้องน าผู้ปกครองมาจริง ขณะนี้สถานศึกษา
ก าลังแก้ปัญหาการไม่เข้ารับการสแกนใบหน้าของนักเรียน นักศึกษา  ในสถานศึกษาบางแห่งใช้วิธีการตัดคะแนน
ความประพฤติ เช่น สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา จากการส ารวจสาเหตุที่นักเรียน 
นักศึกษาออกกลางคัน  ได้แก่ 

๑) การยังไม่จบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม แล้วมาสมัครและลงทะเบียน
เรียน  

๒) ผู้ที่มาขอกลับเข้าเรียนใหม่ แต่ไม่เรียนจริง 
๓) นักเรียนที่อ่อนไหวทางอารมณ์ พร้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม 

 

นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่า ในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษานั้น มีหลายวิธี การน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้น เป็นส่วนปลายเหตุ สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ครูที่ปรึกษา  ซึ่งครูที่ปรึกษาจะต้อง
รายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียนทุกวัน  สาเหตุ อีกประการหนึ่งที่นอกเหนือการควบคุม คือ การที่
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาพยายามที่จะดึงนักเรียนส่วนหนึ่งไว้ เพ่ือหวังผลในเรื่องงบประมาณรายหัว  
นักเรียนที่มาเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะขอผ่อนผันการยื่นใบ ร.บ. แสดงผลการศึกษา  ซ่ึงในทางปฏิบัติ 

 
/วิทยาลัย… 
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วิทยาลัยก็จะให้ลงทะเบียนก่อน หลังจากเปิดภาคเรียนประมาณ ๒ สัปดาห์ วิทยาลัยจะประกาศแจ้งการพ้น
สภาพ ดังนั้นนักเรียนส่วนหนึ่งที่เสียค่าลงทะเบียนไปแล้วจะด าเนินการเร่งรัดเอาใบ ร.บ. จากสถานศึกษาเดิม  
ซึ่งก็จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ต้องพ้นสภาพไป และอาจมีจ านวนมาก  
 

ดร.ทองค า ตินะลา กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ข้อสังเกตว่า
จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา   

 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า งานทะเบียนของทุกสถานศึกษาควรจะต้องตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่เรียนในระดับปวช. ๑ ให้
เป็นปัจจุบัน หากพบปัญหาให้รายงานผู้บริหารเพ่ือหาวิธีการแก้ไข  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหานักเรียน เรียนจบ
หลักสูตรแล้วยังไม่มีหลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมมาแสดง หากสถานประกอบการ หรือสถานศึกษาอ่ืน
ที่นักเรียนไปสมัครท างาน หรือเรียนต่อ ตรวจพบว่าไม่จบจริงจะส่งผลเสียหายต่อสถาบัน ฯ ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ จะต้องรีบด าเนินการให้งานทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิมของนักเรียนในระดับ ปวช. ๑  

 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มอบหมายให้ 
นายฉัตรชัย โกสุม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี น าเสนอการใช้
โปรแกรม R.M.S (ARCHIWA MANAGEMENT SYSTEM) ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการบริหารจัดการ การเรียน
การสอนในอาชีวศึกษา ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ คือ เพ่ือตรวจสอบนักเรียน นักศึกษาเข้า-ออก บริเวณ
สถานศึกษา และการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษาบนเว็บไซต์ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า การออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา เกิดจากสาเหตุ ดังนี้  

๑) กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้จัดสรรงบประมาณรายหัวตามคุณภาพท่ีแท้จริง  
๒) การจัดแบ่งสัดส่วนผู้เรียนระหว่างส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

(สายสามัญ) กับ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
๓) การสร้างจิตส านึกในหน้าที่ของนักเรียน ให้มีความตั้งใจเรียน ครูผู้สอน และ

ครูที่ปรึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด  
 

ในการประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ สถาบัน ฯ ควรเสนอความเห็นต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือรับทราบปัญหา และหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ด าเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน 
นักศึกษาออกกลางคัน ตามวิธีการที่เสนอ 

/ระเบียบวาระท่ี ๖… 



         

หน้า | ๑๒  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับการบริจาคอุปกรณ์การศึกษา 

ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แจ้งที่ประชุม
ว่า คุณสุทธินันท์ บุญมี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลมูลนิธิคุณพ่อเฉลิม และแม่สิงโต บุญมี 
จะบริจาคครุภัณฑ์ เป็นเครื่องบันทึกเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Electronics Register) ใหม่ ประมาณ ๒๐๐ 
เครื่อง โดยจะบริจาคผ่านผู้อ านวยการสถาบัน ฯ มอบให้กับสถานศึกษาในสั งกัดสถาบัน ฯ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา และจะท าการมอบที่ต าบลเนินมะกอก อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ท าการมูลนิธิดังกล่าว ส่วนวันเวลาในการมอบจะแจ้งให้สถาบัน ฯ และสถานศึกษา
ทราบภายหลัง 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๒ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   
ประธานหารือกับที่ประชุมเก่ียวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์     
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
    
 

 
 

 
(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 

ผู้บันทึกการประชุม 
(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 

 
(นายมะณู คุ้มกล่ า) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมคิด บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 


