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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๘  คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๓. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ  
๔. ดร.มะณู  คุม้กล ่า กรรมการ 
๕. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๖. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๗. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๘. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๔ คน  
๑. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๒. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๓. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๔. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๕ คน  

๑. นายสมเจตน์   พรหมบุญตา อนุกรรมการ 
๒. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 

 

/๒. (ต่อ)… 
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๒. (ต่อ) 
๓. นายทรงวุฒิ เรือนไทย รองผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุมแทน นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๔. นางพัชรีย์ พรมแก้วงาม รองผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุมแทน นายชัยณรงค์  คัชมาตย์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
๕. นายบุญเลิศ โรจน์บุญส่งศรี รองผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุมแทน นายปรีชา การัก  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

    ผู้ไม่มาประชุม - คน  
(ไม่มี) 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๘ คน  

๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. นายวรพงษ์ ขุนอินทร์ อนุกรรมการ 
๓. นางสาวนีรนารา นาคราช อนุกรรมการ 
๔. นางสาวศิวาพร สอาดละออ อนุกรรมการ 
๕. นางสาวปารณีย์ อ าพาศ อนุกรรมการ 
๖. นางปวสร สินธุ์พูล อนุกรรมการ 
๗. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน อนุกรรมการ 
๘. นางสาวกันติชา บินชัย อนุกรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม - คน  
(ไม่มี) 

๔. ผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน ๒ คน 
๑. ดร.แทน   โมราราย  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

๒. นายรังสันต์ นุสติ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์  
รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

   
 
 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  
    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที ่ ศธ ๐๖๑๘/๑๑๖๔ ลงวันที ่ ๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้สภาสถาบันการอาชีวศึกษา ปรับปรุงข้อบังคับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ประธานอนุญาตให้เลขานุการที่ประชุม ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๑๘/
๑๑๖๔  ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้สภาสถาบันการอาชีวศึกษา ปรับปรุงข้อบังคับตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า การปรับปรุงข้อบังคับสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเรื่องส าคัญมาก  จะขออนุญาตที่ประชุมน าเข้าระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  ข้อ ๕.๑ 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๒ การส าเร็จการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมวันนี้ มีเรื่อง พิจารณาการส าเร็จการศึกษา ของ
นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๓ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือไวรัส    

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ที่แพร่ระบาดไปหลายพื้นที่ทั่วโลก และขณะนี้เริ่มมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมากขึ้น จึง
ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา  ด าเนินการประกาศ
แจ้งเตือนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา ให้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รณรงค์ให้
สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วยด้วยไข้หวัด หรือโรคติดเชื้ อระบบ
ทางเดินหายใจ  รับประทานอาหารปรุงสุก ร้อน และสะอาด 

/มติที่ประชุม…    
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มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที ่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาส ถาบันฯ ครั ้งท ี ่                
๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการ มีมติดังนี้ 
๑) ให้ปรับแก้ไข และเพ่ิมเติมข้อความในระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

ข้อ ๕.๑ การเสนอให้แต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   ดังนี้ 
(๑) ในย่อหน้าที่ ๓  ให้แก้ไขข้อความ  

“ประธานแจ้งในที่ประชุมว่า” เปลี่ยนเป็น “ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า” 
(๒) ในย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๙ ให้เพ่ิมข้อความ ดังนี้ 

“ซึ่งในมาตรา ๒๕ (๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของสถาบัน และมาตรา ๒๕ (๑๐) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อ านวยการ
สถาบัน”  

๒) เห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
(ต่อเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓)  (สถานศึกษา)  

๓.๑.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
ดร.สุรางค์  อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  แจ้งต่อที่

ประชุมว่า  ตามท่ีวิทยาลัย ฯ ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ ให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามมติ
ที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  นั้น วิทยาลัยฯ ขอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ดังนี้   

๑) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้จัดท าโครงการในกลุ ่มอาชีพโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน จ านวน ๔ โครงการ ซึ่งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ให้น าเสนอโครงการในปีที่ผ่านมา แต่ใหล้ดงบประมาณครึ่งหนึ่ง ได้แก่  

โครงการที่ ๑ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้เกมส์เบสเลินนิ่ง ประยุกต์ใน
การจัดการเรียนการสอน  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้กับครูผู้สอน ใช้งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  

 
/โครงการที่ ๒… 
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โครงการที่ ๒  โครงการสร้างนักเทคโนโลยีกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน ใช้งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท  

โครงการที ่  ๓ โครงการว ิจ ัยและพัฒนาการจ ัดการเร ียนร ู ้ โดยใช ้สถาน
ประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท   

โครงการที่ ๔ โครงการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ)  ซ่ึงทางส านักความร่วมมือ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัดสรรงบประมาณให้ทุก อ.กรอ.อศ  
 

๒) การขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จัดท าหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จ านวน ๓ รายวิชา 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีมติ
เห็นชอบให้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน ๓ รายวิชา ใช้เวลาเรียน ๖ 
ชั่วโมง/รายวิชา ได้แก่    

(๑) วิชาการท าน ้าพริกกล้วยปลาร้า และกล้วยรังนกงาด า 
(๒) วิชาการท าย าปลาทูใส่มะละกอ และย าขนมจีนปลาดุกฟู 
(๓) วิชาการท าขนมปุยฝ้าย และน ้านมข้าวโพด 

 

๓.๑.๒ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
นายบุญเลิศ  โรจน์บุญส่งศรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี แจ้งต่อที่ประชุม

ว่า ตามที่สถาบันฯ มอบหมายให้วิทยาลัยฯ รับผิดชอบจัดท านวัตกรรมที่เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์และกาย
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย นั้น  คณะท างานของวิทยาลัยฯ ได้ส ารวจข้อมูลความต้องการอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ป่วยว่าต้องการประเภทใด เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและจัดท า ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาล  
ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และผลการส ารวจ พบว่า สิ่งที่โรงพยาบาลทั้งสองแห่งมีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ เตียง
ปรับต าแหน่งควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าส าหรับผู้ป่วยติดเตียง ที่จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น 
การปรับต าแหน่งนั่ง นอน และพลิกตัว เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  

 

ประธานแจ้งรองผู ้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ว่า นอกจากงานที่สถาบันฯ 
มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์และกายอุปกรณ์ แล้ว ยังมีอุปกรณ์
เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้วย โดยสถาบันฯ มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร และ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ด าเนินการด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผู้สูงอายุ เช่น ไม้เท้า หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ และกายอุปกรณ์
ต่างๆ เป็นต้น                                                   
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
 

/๓.๒ แผนการ… 
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๓.๒ แผนการเพิ่มจ านวนผู้เรียนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 

ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา 
สภาสถาบันฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับมอบหมายจากเลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ให้น าเสนอแผนการ
เพิ่มจ านวนผู้เรียนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสถานศึกษากลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
เพิ่มเป้าหมายในการรับผู้เรียน จ านวน ๒๐๐ คน จากเป้าหมายเดิมของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ซึ่งทางอาชีวศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ได้ประชุมเพื่อแบ่งจ านวนการรับนักเรียน และมอบหมายให้แต่ละสถานศึกษาด าเนินการเพิ่ม
จ านวนการรับ ดังนี้ 

สถานศึกษา 

ผลการรับผูเ้รียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

(คน) 

แผนการรับผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จ านวนหอ้งที่รับ
เพิ่ม 

สาขารับเพิ่ม จ านวนผูเ้รยีนที่รับเพิ่ม 
(คน) 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ    ๒๐๐  

๑. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ๘๒  - สาขาเดิม ๑๐  

๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า ๑๓๗  - สาขาเดิม ๑๐ 

๓. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ๓๐๖ ๑ การท่องเท่ียว (ปวช.) ๒๕ 

๔. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ๙๗๖ ๒ 
จักรยานยนต์ (ปวส.) ๔๐ คน 

๘๐ (ทวภิาคี) 
ชิ้นส่วนยานยนต์ (ปวส.) ๔๐ คน 

๕. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ๒๒๕ - จักรยานยนต์ขนาดใหญ ่ 
(Bigbike) (ปวช.) 

๒๐ 

๖. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ๒๑๔ - สาขาเดิม ๑๕ 

๗. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ๗๐๘ - โลจิสติกส์ฯ (ปวช.)  ๔๐ 

รวม ๒,๖๔๘    
 

ประธาน ซักถามผู้น าเสนอว่า สาขาเดิมและสาขาใหม่ที่สถานศึกษาบางแห่งเปิดสอน เป็น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 

ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา 
สภาสถาบันฯ ตอบว่า สาขาวิชาการท่องเที่ยวของวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  สาขางานชิ้นส่วนยานยนต์ และสาขางานจักรยานยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็น หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  และสาขางานรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ของวิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์ เป็นหลักสูตรระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 

 
 

/ประธานเสนอ… 
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ประธานเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ให้สถานศึกษาตรวจสอบหลักสูตรว่า สาขาเดิมหรือ
สาขารับเพิ่ม เป็น ประเภทวิชา สาขาวิชา หรือสาขางาน ควรระบุให้ชัดเจน และใช้ยุทธศาสตร์ ในการเพิ่มจ านวน
ผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมายอย่างไร  
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่
ระบบสารสนเทศ  เพื ่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online)   

ดร.มะณู  คุ้มกล ่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  รายงานต่อที่ประชุม
ว่า สถาบันฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ  เพื่อการพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online) ให้กับอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และวันอาทิตย์
ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  รวม  ๒ วัน  จ านวน ๕ สาขาวิชา สาขาวิชาละ ๒ คน ดังนี้ 

๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
๒) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๔) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   
๕) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

 

โดยเชิญ นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการ
เทียบคุณวุฒิ (กมท.) ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นวิทยากร  

ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ และความเข้าใจในการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศ  เพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online) สามารถ
น าไปใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบได้ 

   

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
    

๔.๒ รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมวังค า จังหวัดเชียงราย 

ดร.สุรางค์  อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน  
/ผู้อ านวยการ… 
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ผู้อ านวยการสถาบันฯ รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมวังค า จังหวัดเชียงราย ให้ที่ประชุมทราบ  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

๑) ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
๒) ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
๓) ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  

(๑) Road Map การด าเนินงานค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓) 

(๒) การประสานงานการรวมสถานศึกษาเข้าร่วมกับสถาบันการ
อาชีวศึกษา (สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้) 

(๓) ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานงบประมาณของสถาบัน
การอาชีวศึกษา ทั้ง ๒๓ แห่ง พร้อมกรอบงานที่รับผิดชอบ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓)  

(๔) รายงานสรุปข้อมูลประเด็นค าถามการครบวาระของการด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา (ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา)  

(๕) Road Map การขอเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ของผู ้อ  านวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษา (สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ) 

(๖) การจัดท าคู ่ม ือพิธ ีพระราชทานปริญญาบัตร (สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๔)  

(๗) รายงานผลการจัดส่งหนังสืออนุสรณ์งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔)  

(๘) การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถาบัน
การอาชีวศึกษา (สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้) 

(๙) รายงานกิจกรรมการประชุมทางวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จะจัดขึ้นระหว่างวันที ่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓)  

(๑๐) Road Map การจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓)  

(๑๑) รายงานผลการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
สถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง ๒๓ แห่ง (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก)  

(๑๒) สรุปข้อมูลเงินจากบัญชีกองทุนที่ประชุมผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เพ่ือส่งมอบงาน (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓)  

/(๑๓) หลักเกณฑ์… 
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(๑๓) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจากเงินกองทุนที่ประชุมผู้อ านวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย  (สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร) 

(๑๔) รายงานผลการประสานงานในการจัดท าความร่วมมือกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  (สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร) 

(๑๕) รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับ  
ปริญญาตรี  โดยเชื่อมโยงกับการประกันหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และการกู้ยืมเงิน กยศ.  (สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ ๒) 

(๑๖) รายงานความก้าวหน้าการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการ
พัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 
4.0 ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ (ศูนย์
ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา)  

๔) ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
(๑) รายละเอียดค าของบประมาณโครงการพัฒนาภายใต้ผลผลิต

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย     
๔ โครงการ ภายใต้ ๓ แหล่งเงิน (ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓)  

(๑.๑) แหล่งเงิน ๑ : แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
-  โครงการพ ัฒนามาตรฐานก  าล ั งคน

อาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๑.๒) แหล่งเงิน ๒ : แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- โครงการยกระดับคุณภาพสถาบันการ
อาชีวศึกษาด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยี ต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือการบริหารวิชาการและวิชาชีพ 
สู่มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระดับสากล 

(๑.๓) แหล่งเงิน ๓ : งบด าเนินการอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

- โครงการขยายโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาอาชีวศึกษาระดับเทคโนโลยี 

(๒) สรุปรายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
(สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้) 

(๓) สรุปค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔)  
/(๔) รายงานผล… 
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(๔) รายงานผลการอนุมัต ิหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม่          
ปี พ.ศ.๒๕๖๓  (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕)  

๕) ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
(๑) การจัดท าเครื่องมือมาตรฐานวิชาชีพส าหรับหลักสูตรที่ปรับปรุง 

หลักสูตรใหม่ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕)  
(๒) หลักสูตรที่ยังไม่ผ่าน CHE Curriculum Online และนักศึกษาที่

ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕) 
(๓) การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔)  
(๔) การจัดสรรงบด าเนินงาน ผลผลิตผู ้ส  าเร ็จการศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓  (งวดที่ ๒)  (ศูนย์ประสานงาน
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓)  

๖) ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
(๑) สถานะการท างานของสถาบันการอาชีวศึกษามีผลกระทบ 
(๒) ก าหนดการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
    

๔.๓ การตัดโอนต าแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาก าหนด
เป็นต าแหน่งอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)    

ดร.มะณู  คุ้มกล ่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๐๑/๘๗๔๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยแจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๙๔ อัตรา ก าหนด
เป็นต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร จ านวน ๙๒ อัตรา 

ในส่วนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ได้รับจ านวน ๔ อัตรา ดังนี้ 
๑) ส านักผู้อ านวยการสถาบัน เป็นต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทต าแหน่ง

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
๒) ส านักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ เป็นต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ประเภทต าแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
/๓) ส านักยุทธศาสตร์… 



 

หน้า| ๑๑  
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 

๓) ส านักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ เป็นต าแหน่งผู ้อ านวยการ ประเภท
ต าแหน่งอ านวยการ ระดับต้น  

๔) ส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เป็นต าแหน่งผู้อ านวยการ ประเภทต าแหน่งอ านวยการ 
ระดับต้น  
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
 
๔.๔ โครงการติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร   (SOLAR PV 

ROOFTOP) เพื่อการประหยัดพลังงานในรูปแบบ ESCO (Guaranteed  Rebate), Chauffage) ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค   

ดร.มะณู  คุ้มกล ่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  แจ้งต่อที่ประชุมว่า การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหนังสือแจ้ง เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์น
หลังคาอาคาร  (SOLAR PV ROOFTOP) เพื ่อการประหยัดพลังงานในรูปแบบ ESCO (Guaranteed  Rebate), 
Chauffage) ให้กับหน่วยงานราชการ และสถานศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑ การปรับปรุงข้อบังคับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒  

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า อ านาจในการออกข้อบังคับตามมาตรา ๒๕ (๒) เป็นอ านาจของ
สภาสถาบัน โดยที่สภาสถาบันฯ ได้ออกข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปก่อนนี้ และได้แจ้งไปที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งเมื่อสถาบันฯ ออกข้อบังคับฉบับดังกล่าว และประกาศใช้แล้ว ทางส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษารับทราบ และไม่ได้ทักท้วงประการใด สถาบันฯ ได้น าข้อบังคับดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นอ านาจ
หน้าที่ของสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาด าเนินการสรรหา
และคัดเลือกผู้อ านวยการสถาบัน และการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ตอบการหารือข้อกฎหมายกรณีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องท่ีเสร็จที่ ๑๕๗๕/๒๕๖๒ 

 

/ดังนั้น… 
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ดังนั้น การที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือให้สถาบัน ฯ ชะลอการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน และแก้ไขข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่สามารถสั่งการ          
แต่อาจขอความร่วมมือได้ เนื่องจากสถาบันฯ เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (มาตรา ๑๕ วรรคแรก) จากสิ่งที่ได้กล่าวมาท้ังหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทบทวนให้ที่ประชุมทราบความ
เป็นมา ก่อนที่จะพิจารณาวาระที่ ๕.๑ ซึ่งสภาสถาบันฯ จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของสภาสถาบันฯ ส่วนหนึ่ง 
และอีกส่วนหนึ่งตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งต่อที่ประชุมว่า      
ความเดิมของการขอให้ปรับปรุงข้อบังคับ หมายความว่าท าใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งในการประชุมผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ความเห็นของผู้อ านวยการสถาบัน ทั้งหมด ๒๓ แห่ง หลายแห่งไม่เห็น
ด้วยกับการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือแจ้งสถาบันฯ ว่าให้สถาบันฯ 
ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษา ขณะนั้น สถาบันฯ ได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้อ านวยการสถาบันแล้ว จากการปรึกษานักกฎหมาย 
ได้รับค าแนะน าว่าหากปรับปรุงข้อบังคับตามมติที่ประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบัน ฯ จะต้อง
เริ่มต้นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกใหม่ทั้งหมด จึงยังไม่ได้ปรับปรุงทั้งที่สถาบันฯ ด าเนินการทุกขั้นตอนถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว สถาบันฯ ได้เสนอเรื่องแต่งตั้ง นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามแต่งตั้ง 
นับตั้งแต่วันที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจนถึงวันนี้เป็นเวลา ๗ เดือน จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังไม่ชัดเจน เรื่องข้อกฎหมายหรือปัญหาอ่ืน จึงยังไม่ เสนอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง แต่ก็ได้เชิญนายสมคิด บุญเทวี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบัน การอาชีวศึกษาอ่ืนๆ ไปประชุมเพ่ือหา
ข้อตกลง ซึ่งหลังจากการประชุมแล้วก็ยังตกลงไม่ได้ว่าจะเสนอให้แต่งตั้งหรือไม่  ในที่สุดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีหนังสือปลดล็อกผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งบางรายไม่ปลดล็อกแต่ก็เสนอ ให้ได้รับการ
แต่งตั้ง และต่อมาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้หารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า  ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือแจ้ง ไปยังสถาบันการอาชีวศึกษาให้ชะลอการด าเนินการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษานั้น มีอ านาจกระท าได้หรือไม่ และการที่สถาบันการอาชีวศึกษาบางแห่ง
ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันแล้วเป็นการด าเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ตอบข้อหารือว่า การที่สภาสถาบันการอาชีวศึกษาด าเนินการนั้นถูกต้องตามกฎหมาย คิดว่าทางส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคงอ่านค าอธิบายการหารือของคณะกรรมการกฤษฎีการแล้ว จึงมีหนังสือมาที่สถาบันฯ 
เพ่ือขอให้ปรับปรุงข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ขณะเดียวกันได้โทรศัพท์สอบถามติดตามเรื่องดังกล่าวจาก 

/ผู้รับผิดชอบ… 
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ผู้รับผิดชอบในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปความว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พร้อม
ที่จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามแต่งตั้ง แต่ขอความร่วมมือให้สภาสถาบันฯ ปรับปรุงข้อบังคับ
สถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอให้ก่อน  ส่วนการติดตามเรื่องการเสนอการสรรหาได้จัดท าเป็นรายงานเสนอนายก
สภาสถาบันไว้ด้วยแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันฯ และการที่สภาสถาบันฯ จะมี
ความเห็นอย่างไร ในการปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภา
สถาบันฯ แสดงความเห็นต่อที่ประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔         
ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า โดยสรุป ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอ้างอ านาจตามกฎหมายแห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซึ่งบัญญัติว่า สถาบันการอาชีวศึกษาเป็น
ส่วนราชการภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันฯ จะต้องด าเนินการปรับปรุงตามหนังสือแจ้งมา 
แต่ในการปรับปรุง จะต้องศึกษาการตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ที่ขยายความว่าเป็นการขอความ
ร่วมมือ ไม่ใช้อ านาจสั่งการสถาบันฯ ก็ให้ความร่วมมือ แต่ในการให้ความร่วมมือนั้น สถาบันฯ จะต้องตระหนักคิดใน
เชิงกฎหมายให้รอบคอบ เพราะว่าเมื่อด าเนินการจัดท าร่างข้อบังคับดังกล่าวแล้วจะมีผลท าให้สิ่งต่างๆ ที่สถาบันฯ 
ด าเนินการไปแล้วถูกยกเลิกทั้งหมด หลังประกาศใช้ข้อบังคับใหม่แล้ว แนวทางในการแก้ไขให้ข้อบังคับ ใหม่นี้ไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งต่างๆ ที่สถาบันฯ ด าเนินการไปแล้ว ท้ายข้อบังคับฉบับดังกล่าวจะต้องมีบทเฉพาะกาล โดยระบุว่า
ข้อบังคับนี้จะไม่ส่งผลกระทบถึงการใดที่ได้กระท าเสร็จไปแล้ว ก่อนใช้ข้อบังคับนี้ ส่วนการใดที่ยังกระท าค้างอยู่ ให้
ด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่ใช้อยู่ ก่อนวันใช้ข้อบังคับนี้ และต้องท าบันทกึให้เหตุผลที่มาของการเขียนบทเฉพาะกาล 
ขณะนี้ได้จัดท าร่างบันทึกแล้วแต่อาจจะต้องปรับอีกเล็กน้อย  ในบันทึกมีรายละเอียด ดังนี้ เรียนเลขาธิการคณะกรรรม
การการอาชีวศึกษา อ้างถึงหนังสือ ศธ ที่ส่งมาด่วนมากฉบับดังกล่าว  สิ่งที่ส่งมาด้วย คือสถาบันฯ จะส่งข้อบังคับที่
ปรับปรุงตามมติที่ประชุม ส่งแนบไปเพ่ือลงนามตามหนังสือที่อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แจ้งให้
สภาสถาบันฯ ด าเนินการปรับปรุง ตามมติที่ประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 
๑๕ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ วรรคหนึ่ง และการตอบข้อหารือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากับคณะกรรมการกฤษฎีกา วรรคที่สอง บัดนี้สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มี
มติให้ปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และแนบบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ความว่า ดังนั้น หากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควรให้สถาบันการ
อาชีวศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหลักเกณฑ์และวิธีการ              
ในทางเดียวกัน อาจขอความร่วมมือไปยังสภาสถาบัน ตามบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เรื่องเสร็จที่ ๑๕๗๕/๒๕๖๒ ประเด็นที่หนึ่งหน้า ๕ บรรทัดที่ ๔-๖ ดังนั้น กรณี
การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา จึงเป็นอ านาจและหน้าที่ของสภาสถาบันการอาชีวศึกษาที่จะ 

/ด าเนินการ… 
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ด าเนินการตามข้อบังคับของแต่ละสถาบัน ซึ่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้ด าเนินการสรรหาตาม
ข้อบังคับฉบับเดิม ซึ่งเป็นอ านาจและหน้าที่ตามบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาข้างต้น และต้องยืนยันมติการ   
สรรหาเดิมว่ายังมีผลอยู่  

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ความเห็นต่อที่
ประชุมว่า หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นประเด็นที่ว่าให้
สถาบันฯ ปรับปรุงข้อบังคับตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา จึงต้องพิจารณา
ว่าสิ่งที่ส่งมาเป็นฉบับร่างให้ปรับปรุง หากสถาบันฯ ด าเนินการที่ไม่ตรงตามฉบับร่างอาจมีปัญหาในภายหลัง 

ประธานให้ที่ประชุมศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับของสถาบันฯ กับร่างข้อบังคับของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร แต่ได้ ตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนกับการให้สถาบันฯ 
ด าเนินการภายในกรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ก าหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดจ านวนกรรมการสภาสถาบันโดยไม่
อ้างอิงตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และการให้มีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งหากมีสิ่งใดที่ขัดแย้งกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว สถาบันฯ ต้องขอสงวนไว้ไม่ปฏิบัติตามเพราะหากสถาบันฯ ปรับปรุงข้อความตามร่าง
ข้อบังคับท้ังหมด สถาบันฯ ก็จะท าผิดกฎหมายไปด้วย 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันฯ ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับ
ประธานที่จะไม่ท าตามร่างข้อบังคับที่ส่งมาให้ปรับปรุงทั้งหมด แต่สถาบันฯ ก็ได้ท าตามความร่วมมือที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอความร่วมมือมา 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันฯ ให้ความเห็นว่า ตามที่เรียนให้ที่ประชุม
ทราบว่า สิ่งที่สถาบันฯ จะท าในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ว่าสิ่งที่สถาบันฯ ได้ท าไปก่อนหน้านี้แล้วถูกต้อง และ
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าถูกต้อง แต่วันนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาอ้างว่าสถาบันอยู่
ภายใต้ ให้สถาบันด าเนินการปรับปรุงร่างข้อบังคับ เมื่อสถาบันฯ แก้ไขต้องดูว่าส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก็ท าไม่ถูกต้อง และจะท าอย่างไรต่อไป จึงยังไม่แน่ใจว่าเมื่อสถาบันฯ ด าเนินการปรับปรุงร่างข้อบังคับ
ออกไปแล้วจะมีผลกระทบอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นตามที่รองศาตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก เรียนให้ที่ประชุมทราบไปแล้ว
นั้น คือที่ท าไปแล้วมันไม่เสียด้วย ถ้าท าไปแล้ววันนี้เสียด้วย เมื่อของเก่าเสียด้วยมันก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ ต้องเริ่มสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันใหม่ ซึ่งน่าเป็นห่วงเรื่องนี้มาก เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็
เหมือนกับว่าอยากให้มีการใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ และจะให้มีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันใหม่ ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ชี้แจงแล้วว่าสถาบันฯ ด าเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็ยังต้องปรับปรุงอีกในวันนี้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ประเด็นที่
เป็นห่วงในลักษณะการออกข้อบังคับ จะเห็นว่ามีการยกเลิกข้อบังคับมาก แม้แต่ในร่างข้อบังคับของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เหมือนกันว่า ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศนี้เป็นต้นไป  ถ้าหาก 

/มีมติวันนี้… 
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มีมติวันนี้ก็คือ ข้อบังคับนี้ก็ต้องใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทีนี้ในข้อต่อไป คือ ในการใช้ข้อบังคับนี้เป็นต้นไป จะมี
ผลยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งสองฉบับ เมื่อยกเลิกข้อบังคับเดิม ของเดิมจะใช้ไม่ได้จึงเสนอให้ใช้ ข้อความตามกฤษฎีกา
ตีความ โดยต้องอ้างผลการหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอธิบายว่าเป็นอ านาจของสภาสถาบันฯ คือ ต้องเขียน
ว่า “การใดท่ีค้างอยู่ต้องให้เป็นไปตามข้อบังคับเดิม” ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบร่างข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กับข้อบังคับของสถาบันฯ ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นการเพิ่มข้อความให้มติเดิมคงอยู่เท่านั้น ถ้าจะเอา
ประเด็นที่ประธานกล่าวถึง ต้องพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ เช่น โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาของ  
สถาบันฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งค าว่ามีส่วนร่วมมีความหมายต่างกัน การมีส่วน
ร่วม หมายถึง ท าเสร็จแล้วน าไปท าประชาพิจารณ์ อย่างนี้ถือว่ามีส่วนร่วม แต่ไม่ใช่เป็นลักษณะกรรมการมีส่วนร่วม 
ซึ่งมีความหมายต่างกัน ทีนี้ต้องเอาข้อบังคับเดิมเอามาดูด้วยถ้าสมมติว่าร่างข้อบังคับฉบับนี้กรรมการเห็นแล้วก็ไม่ต้อง
เอามา เพราะร่างข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับข้อบังคับของสถาบันฯ มีความเหมือนกัน 
เพียงแต่ใสข่้อความเพ่ิมตามคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ 

ประธานกล่าวเพ่ิมเติมว่า จากการที่ได้ศึกษาท าความเข้าใจกับร่างข้อบังคับของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ส่งมาแล้ว เห็นว่าไม่ถูกต้องซึ่งกฎหมายให้ความหมายอย่างหนึ่งแล้วแปลความหมาย
ไปอีกอย่างหนึ่ง เช่น ที่อธิบายถึงการให้มีส่วนร่วม แต่เป็นการก าหนดตัวบุคคล 

รองศาตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันฯ สอบถาม ดร.ทองค า ตินะลา 
กรรมการสภาสถาบันฯ เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยในการปรับปรุงข้อบังคับ ในที่ประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ว่า ในวันนั้นมีการอภิปรายอะไรบ้าง เพ่ือที่จะได้เห็นประเด็นที่มาของแนวทางการจัดท าร่างข้อบังคับ 

ดร.ทองค า ตินะลา กรรมการสภาสถาบันฯ กล่าวว่า ในช่วงนั้นที่ประชุมสภาสถาบันฯ มี
ข้อมูลพื้นฐานว่า ทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะให้มีการปรับโครงร่างของข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน หลังจากนั้นก็มีการประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ที่จังหวัด
พิษณุโลก มี ดร.มะณู คุ้มกล่ า และ นายสมคิด บุญเทวี เข้าร่วมประชุม ขณะเดียวกันสถาบันฯ ก็ก าลั งด าเนินการ    
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ตรงนี้ที่เป็นประเด็นว่า ถ้าสมมติว่าสภาสถาบันก าลังด าเนินการสรรหาและเลือก
ผู้อ านวยการสถาบัน และไปท ามติข้อบังคับของผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาใหม่ จะเป็นการขัดแย้งกับ
กฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นข้อวิจารณ์ว่าตัวผู้อ านวยการสถาบันไปท าเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง และเป็นการไป
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อบังคับหรือไม่ โดยส่วนตัวเห็นว่าข้อบังคับของสถาบัน ที่ได้มีด าเนินการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันแล้ว ก็ไม่อยากจะรับข้อบังคับใหม่ จึงขอที่ประชุมว่าไม่ขอออกเสียง และก็ยังไม่เห็นด้วย ในขณะที่
ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบัน ๓-๔ สถาบัน ไม่เห็นด้วยและเดินออกจากที่ประชุม 
ในที่ประชุมได้อ้างเหตุผลถึงการที่จะปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวให้ไปในทิศทางเดียวกัน มีความประสงค์จะให้เป็นมติ
เดียวกัน ถ้าสถาบันการอาชีวศึกษาใดไม่เห็นด้วยก็ให้มีผลกระทบตามมาทีหลัง จึงเป็นประเด็นมาถึงวันนี้  

/ดร.มะณู  … 
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ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ความเห็นต่อที่
ประชุมว่า จากการศึกษาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๑๘/๑๑๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้เห็นแนวทางออก 
ที่ดีของปัญหาการเสนอแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาในครั้งนี้ จึงขอหารือที่ประชุมให้พิจารณา ๒ 
ประเด็น ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๘ ได้กรุณาพิจารณาตอบข้อหารือต่อส านักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษาสรุปความว่า การออกข้อบังคับเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาสถาบัน และมติของสภาสถาบัน                   
ที่ด าเนินการถูกต้องตามข้อบังคับเดิมไม่เสียไป ฉะนั้นจึงขอให้สภาสถาบันแห่งนี้พิจารณาลงมติเห็นชอบ ๒ กรณี คือ 
ออกข้อบังคับตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายมา ตามหนังสือข้างต้น และมีมติคงไว้ตาม
มติการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันที่สรรหาไว้เดิม รายละเอียดร่างข้อบังคับใช้ต้นแบบจากที่ประชุมผู้อ านวยการ
สถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สรุป
ความเห็นต่อที่ประชุมว่า เมื่อเปรียบข้อบังคับของสถาบันฯ และร่างข้อบังคับตามหนังสือที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาให้ปรับปรุง พบว่ามีความแตกต่าง ๒ ประเด็น 

ประเด็นที่หนึ่ง เรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ที่ท่านนายก
กล่าวถึง โครงสร้างคณะกรรมการสรรหา ในฉบับร่างจะเขียนรายละเอียดว่าเป็นตัวแทนของมาตรา ๒๓ ในวงเล็บต่างๆ เช่น 
กรรมการที่สภาสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้งตามมาตรา ๒๓ (๓) ของสถาบันฯ เป็นคุณ
สรรเสริญ นภาพร คนต่อมามาตรา ๒๓ (๔) เป็นกรรมการสภาสถาบัน ต าแหน่งผู้บริหาร คือ ดร.ทองค า ตินะลา 
กรรมการสภาสถาบัน ต าแหน่งครู คือ ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากกรรมการสถาบัน มาตรา 
๒๓ (๕) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายสงวน บุญปิยทัศน์ มีข้อแตกต่างที่ว่าในฉบับร่างมีกรรมการสรรหา เพ่ิมมาอีก ๑ 
ต าแหน่ง กรรมการซึ่งสภาสถาบันเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ๑ คน ทีนี้ถามว่าแล้วผิดไหม ผมก็ไปดู
มาตรา ๒๘ บัญญัติว่า หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน ถ้าถามว่าผิดไหมก็คงไม่ผิด แต่ว่า
เหมาะสมหรือไม่ที่จะเอาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ๑ คน มาเป็นกรรมการสรรหาอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ และ
ประธานกรรมการสรรหาให้เลือกจากมาตรา ๒๓ (๕) ก็คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผมก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถาบันฯ ท ามานี้
เข้าทั้งหมด ยกเว้นแต่ว่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปยกร่างข้อบังคับใหม่ โดยจะให้มีคนนอกเข้ามา
สรรหาด้วย โดยสรุปก็คือ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายในคนหนึ่ง และนอกสถาบันคนหนึ่ง ของสถาบันฯ เป็นผู้ทรงภายในทั้ง
สองคน ถ้าจะบอกว่าสถาบันฯ ไม่เห็นด้วยกับคนนอก ก็ให้แสดงความเห็นไป แต่ถ้าถามว่าท าได้หรือไม่ ตอบว่าท าได้ 
อันนี้ประเด็นที่หนึ่งโครงสร้าง 

ประเด็นที่สอง เรื่องการเสนอชื่อ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เขียน
รายละเอียดเพ่ิม ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมาก เช่น คนที่จะสมัคร ของสถาบันฯ บอกว่าการสมัครต้องมีแนบประวัติ แต่ของ
สถาบันฯ เขียนว่าถ้าการเสนอชื่อโดยหน่วยงาน ให้เสนอได้อย่างอิสระ แต่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขียนว่าต้องไปรับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว จะเสนอใครเป็นต้องให้คนที่ถูกเสนอชื่อให้ความยินยอมก่อน อันนี้
คือประเด็นที่เพ่ิมข้ึนมา ประเด็นถัดมา ที่บอกว่าให้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อเราก็มีอยู่แล้ว เขาไปปรับเขียนว่า โดยให้ 

/ค านึง… 
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ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ แต่เราเขียนว่าโดยให้คณาจารย์ประจ าและข้าราชการของหน่วยงานนั้นมีส่วน
ร่วมในการเสนอชื่อ ซึ่งเป็นการปรับภาษาเท่านั้นเอง ประเด็นแรกของเรา เสนอใคร ผู้รับการเสนอชื่อต้องให้การ
ยินยอมก่อน คือ ต้องไปทาบทาม กับอีกประเด็นหนึ่งของเราบอกว่าถ้าโดยการสมัคร ก็ให้สมัครมาได้เลย แต่เขาบอก
ว่าถ้าสมัครต้องให้มีคณาจารย์หรือ ข้าราชการ ๓ คน รับรอง คือ เป็นการเพ่ิมเงื่อนไขเล็กน้อย โดยหลักคิดแล้วของ
มหาวิทยาลัย ถ้าคนนอกสมัครไม่ต้องให้ใครยินยอม ใครจะยินยอมได้เมื่อไม่รู้จักกัน แต่เมื่อเขามีคุณสมบัติเขาก็สมัคร
เข้ามา ซึ่งจะเลือกหรือไม่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเสนอชื่อต้องมีผู้รับรอง คนในเสนอชื่อคนนอกได้ ก็มีประเด็นนี้ ก็
แล้วแต่ท่านนายกว่าเราจะพิจารณากันอย่างไร ถ้าเอาประเด็นเรื่องโครงสร้างกรรมการสรรหา ก็มีของเราเลือกโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน คนหนึ่งเป็นประธาน อีกคนหนึ่งเป็นตัวแทน แต่ของเขาไปเอาคนนอกมา และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ประธาน ก็เหมือนที่เราด าเนินการ นอกนั้นตามที่ได้กล่าวไปแล้ว 

ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ หารือกับประธานและ            
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ว่าในกรณีการสรรหาและเลือกผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาบางสถาบัน
การอาชีวศึกษาก าหนดว่าก่อนหมดวาระ บางสถาบันก าหนดว่าหมดวาระก่อนจึงเลือก อยากทราบว่ าในระบบของ
มหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างไร 

รองศาตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ อธิบาย
ว่า มีประเด็นว่าให้หมดวาระแล้วเลือก มีทั้งสองวิธี แต่มีสองแนวคิด แนวคิดท่ีหนึ่งคือ เลือกไว้ตอนยังไม่ครบวาระ เพ่ือ
ว่าพอครบแล้วมีคนต่อ ซึ่งแนวคิดให้ครบวาระก่อนมีไม่กี่สถาบัน พวกนี้กลัวว่าอ านาจแฝงจะไปมีอิทธิพลต่อการเสนอ
ชื่อ ก็เป็นการให้พ้นวาระเสียก่อน ส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฎให้ครบวาระหมดก่อน จึงจะให้มีการเสนอชื่อ แนวคิด
ผมว่าเลือกไว้ก่อนดีกว่า เป็นการท างานต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงมีทั้งสองวิธีการ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีเลือกไว้ก่อน 

ประธานสรุปประเด็นในการอภิปรายทั้งหมด และขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑) เห็นชอบตามร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ ตามร่างข้อบังคับของที่ประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

๒) เห ็นชอบให้ผลของการสรรหาผู ้อ  านวยการสถาบันยังคงอยู ่  ตามข้อหาร ือของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๘ เรื่องเสร็จที่ ๑๕๗๕/๒๕๖๒ ประเด็นที่ ๒ 

๓) ที ่ประชุมรับรองมติวาระที ่ ๕.๑ เร ื ่อง การปรับปรุงข้อบังคับตามมติที ่ประช ุม
คณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  

๔) มอบสถาบันฯ ด าเนินการแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเร็ว 
 

/๕.๒ เห็นชอบ… 
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๕.๒ เห็นชอบการขอเปิดสอนรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์    

ดร.มะณู  คุ้มกล ่า กรรมการสภาสถาบันฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ขอ
อนุญาตเปิดสอนรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ เนื่องจากนักศึกษายื่นค าร้องขอให้สถานศึกษาเปิดสอน จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่  

๑) วิชา ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา ๓๒-๔๑๐๑-๒๑๒๕  
๒) วิชา โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ รหัสวิชา ๓๒-๔๑๐๑-๘๕๐๓  
(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๐๑๕๑ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓)  
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการเห็นชอบให้วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เปิดสอนรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๒ รายวิชา 
ได้แก่  

๑) วิชา ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา ๓๒-๔๑๐๑-๒๑๒๕  
๒) วิชา โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ รหัสวิชา ๓๒-๔๑๐๑-๘๕๐๓ 

 

๕.๓ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

ดร.สุรางค์  อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการรับสมัครผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม มีปัญหาตรงที่คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่างกัน 
ระหว่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ด าเนินการรับสมัครผู้เข้าศึกษาได้ถูกต้อง 

ประกาศ คุณสมบัติผู้เขา้ศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ พ .ศ. ๒๕๕๖ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๑๒ ระบุว่า “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน” 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๑๑.๒ ระบุว่า “จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา  (๓ ปี) หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา” 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ข ้อ  ๑๒ .๑  ระบ ุ ว ่ า  “ส  า เ ร ็ จการศ ึกษาไม ่ต  ่ ากว ่ า ระด ั บ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง” 

/ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา … 
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ประกาศ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๑๒ ระบุว่า “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
ต่อ” 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการเห็นชอบมอบสถาบันฯ ด าเนินการท าหนังสือขอหารือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพ่ือพิจารณา และแก้ไขปัญหาโดยด่วน 
 

๕.๔ การรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครบก าหนด  ๑๘๐ 
วัน ตามมาตรา ๓๖  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  

ดร.มะณู  คุ้มกล ่า กรรมการสภาสถาบันฯ หารือในที่ประชุม เรื ่อง การรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ครบก าหนด ๑๘๐ วัน ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ           
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เรื่องเสร็จที่ ๓๖๖/๒๕๖๒ ในหน้า ๗ ความว่า “กรณีท่ีข้าราชการ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากการด ารง
ต าแหน่งข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว จะสามารถรักษาราชการแทนในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาต่อไปได้หรือไม่ นั้น  เห็นว่า ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้สถาบันการอาชีวศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาจแบ่งส่วนราชการภายในเป็นส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน วิทยาลัย ส านัก 
ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย  ดังนั้น  หัวหน้าส่วนราชการภายในดังกล่าวจึง
ต้องมีสถานะเป็นข้าราชการ และผู้ที่จะรักษาราชการแทนต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภายในดังกล่าวได้  ต้องเป็นผู้
ซึ่งมีสถานะเป็นข้าราชการเช่นกัน โดยเมื่อผู้นั้นเกษียณอายุราชการจะมีผลให้พ้นจากการเป็นผู้รักษาราชการแทน
ด้วย  ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันเป็นต าแหน่งที่มา
จากการสรรหา ซึ่งในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนจึงไม่จ าเป็นต้องแต่งตั้งจากข้าราชการก็ได้  ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามท่ีข้อบังคับของแต่ละสถาบันก าหนดด้วย  ซึ่งตอนนี้สถาบันฯ มีข้อราชการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ จึงอยากให้ผู้ที่
ได้รับการสรรหาแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มารักษาราชการ จึงขอหารือที่ประชุม 

 

ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้เลขานุการสภาสถาบันฯ ด าเนินการจัดท าร่างข้อบังคับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการ
สถาบัน และผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน น ามาเสนอในที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งถัดไป เพ่ือให้ทันตามก าหนดเวลาที่  

 
 

/ผู้รักษาราชการ… 
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ผู้รักษาราชการแทนคนปัจจุบันจะครบวาระ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นี้ และจะได้แต่งตั้งรักษาราชการแทน 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันต่อไป 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการเห็นชอบให้เลขานุการสภาสถาบันฯ ด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ การผลิตครูอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

ประธานเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันนี้ครูสายอาชีพ หรือครูอาชีวศึกษาที่ผลิตจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวไปยังไม่ครอบคลุมวิชาชีพที่เปิดสอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งทักษะวิชาชีพที ่ต้องการความช านาญการ หรือความเชี ่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ ่งขณะนี้ยังไม่มี
สถาบันการศึกษาใดที่เปิดสอนในลักษณะนี้  จึงเห็นว่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันฯ ควรจะแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันฯ เสนอความเห็นว่า เห็นด้วยกับ
ความเห็นของประธานที่จะให้สถาบันฯ และสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอนหลักสูตรครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๒ การส่งผลการเรียน และผลการศึกษา ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกช้ันป ี  

ดร.มะณู  คุ้มกล ่า กรรมการสภาสถาบันฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขณะนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของ
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ซึ่ง
สถานศึกษาอยู่ระหว่างการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒  ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
อนุมัติการให้ประกาศนียบัตรของสภาสถาบันฯ สอดคล้องกับช่วงเวลาของการมอบประกาศนียบัตรของสถานศึกษา  
สถาบันฯ จึงขอให้สถานศึกษารวบรวมผลการเรียนและผลการศึกษา ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ (ทล.บ.) ภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกชั ้นปี ที ่ได้ผ่านการกลั ่นกรองจากคณะท างานของ
สถานศึกษาในชั้นต้นแล้ว และน าส่งสถาบันฯ ก่อนวันพฤหสับดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือสถาบันฯ จะน าเข้า 

/กลั่นกรอง… 
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กลั่นกรองความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗  และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการของสถาบันฯ ก่อนที่จะน าเสนอ
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป   
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
   

๖.๓ การอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ดร.มะณู  คุ้มกล ่า กรรมการสภาสถาบันฯ หารือกับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่เข้าร่วม
ประชุม เกี่ยวกับก าหนดวันมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การก าหนดการประชุมสภาสถาบันฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่เข้าร่วมประชุมได้ก าหนดวันมอบประกาศนียบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๒) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๔) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๕) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๖) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
    

๖.๔ เอกสารผลงานการศึกษาค้นคว้าในวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ดร.มะณู  คุ้มกล ่า กรรมการสภาสถาบันฯ  แจ้งสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่เข้าร่วม
ประชุมว่า ในการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ นั้น นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จะต้องท าผลงาน
การศึกษาค้นคว้าในวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น
นวัตกรรมสอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา ก่อนทีส่ าเร็จการศึกษา  โดยนักศึกษาจะต้องส่งเอกสารผลงานการศึกษา 

/ค้นคว้า… 
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ค้นคว้าในวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามรูปแบบที่สถาบันฯ ก าหนด (บนเว็บไซต์สถาบันฯ)  พร้อมแผ่นซีดี 
ให้กับสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา จ านวน ๓ ชุด  ซ่ึงสถานศึกษาจะเก็บรวบรวมไว้ที่สถานศึกษา จ านวน ๒ ชุด และส่งให้
สถาบันฯ จ านวน ๑ ชุด เพื่อสถาบันฯ จะเก็บรวบรวมผลงานดังกล่าวไว้ส าหรับให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า และการ
ประกันคุณภาพต่อไป  

จึงแจ้งให้สถานศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา  รวบรวมเอกสาร
ผลงานการศึกษาค้นคว้าในวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษาที่ จะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ส่งให้สถาบันฯ  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
๖.๕ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓   

ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที ่ ๑๖ มีนาคม       
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
                                              

 
 

(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

 
(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 
 

(ดร.มะณู คุ้มกล่ า) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


