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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

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

 
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 

ผู้มาประชุม  ๑๐ คน 

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

    ผู้ไม่มาประชุม  ๔ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๒. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๓. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๔. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

 

 
 
 
 

/๒. คณะอนุกรรมการ… 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๕ คน  

๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. นายสุเทพ   ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ 
๓. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๔. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๕. นายมานิตย์ มณีโชติ 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 

 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  
    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ประกาศรับสมัคร และคู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
ขณะนี้สถาบันฯ จัดท าประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  และคู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
(ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และจะได้ส่งเอกสารดังกล่าวไปยังสถานศึกษา เพ่ือให้ 

/สถานศึกษา… 
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สถานศึกษาด าเนินการจัดท าเป็นประกาศรับสมัครของสถานศึกษาต่อไป และหลังจากสถานศึกษารับลงทะเบียน
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เสร็จสิ้น ให้สถานศึกษารายงานจ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในแต่ละ
สาขาวิชามาที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  และสถาบันฯ จะรายงานสรุปจ านวนการรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๒ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ก้บนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา 
นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า

ตามท่ีหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือแจ้งมาที่สถาบันฯ เพ่ือส ารวจการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ นั้น  สถาบันฯ ได้รับ
ข้อมูลรายงานดังกล่าวจากสถานศึกษาต่างๆ ที่อยู่ในสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว และจะส่งรายงานไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๓ การทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 

ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   แจ้งที่ประชุมว่า 
ในการทดสอบความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเนื่อง) ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ นั้น เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย สถานศึกษาอาจ
ใช้โปรแกรมออนไลน์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นต้น ซึ่ง
หากสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ มีความสนใจที่จะให้นักศึกษาใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ
สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ให้แจ้งมาที่สถาบันฯ เพ่ือที่สถาบันฯจะได้รวบรวมข้อมูลและประสานงานการใช้
บริการทางวิชาดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๔ การเปิดสอนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ (Mechatronics and 
Robots) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม   
ขออนุญาตบรรจุหัวข้อในวาระการประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การเปิดสอนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และ 

 
/หุ่นยนต์… 
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หุ่นยนต์ (Mechatronics and Robots) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
ในระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๔ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้บรรจุหัวข้อในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา เรื่อง การเปิดสอน
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ ในระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที่ประชุม  ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ             

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 การประเมินความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่า ตามที่สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ ขอเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเนื่อง) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตร สาขาวิชาการบัญชี ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของ 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นั้น กรรมการประเมินความพร้อมที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบันฯ  ได้ด าเนินการประเมิน
ความพร้อม เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ จ านวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และสาขาวิชาการบัญชี ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. จะด าเนินการประเมินความพร้อมในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้โครงการ Chevron Enjoy 
Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต 
 นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอในที่ประชุมว่า
สถาบันฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ TWET HUB LANNA ของมหาวิทยาลัย 

/เทคโนโลยี… 
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เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ความว่า มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญผู้อ านวยการสถาบันฯ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และผู้ที่เกี่ย วข้องจากสถานศึกษาที่อยู่ใน
สถาบันฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม  เข้าร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้
โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต ในวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ซึ่งสถาบันฯจะท าหนังสือแจ้งไปยัง
สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑ แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอแผนการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ
สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มติทีป่ระชุม…   

สถานศึกษา           สาขาวิชา จ านวน (คน) 
   

๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์     เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
 เทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
๒) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
 การจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
 การบัญชี (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
๓) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
๔) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
๕) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ๒๐ 
 รวม ๒๖๐ 
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มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเนื่อง) ระบบทวิภาคี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 

๕.๒ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเนื่อง) ในสาขาวิชาที่ขอเปิดเพิ่มเติม ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอในที่
ประชุมว่า ตามท่ีสถาบันฯ ได้ท าหนังสือแจ้งสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ส ารวจความ
ต้องการของผู้สนใจที่จะเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ซึ่งผลการส ารวจปรากฏว่ามีผู้สนใจที่จะสมัครเรียนในสถานศึกษาต่างๆที่อยู่ในสถาบันฯ ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า ของ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สาขาวิชาการบัญชี ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ซึ่งสถานศึกษาทั้ง ๓ แห่ง ดังกล่าว ได้
ด าเนินการตามขั้นตอนที่จะขอเปิดเรียน และท าหนังสือมาที่สถาบันฯ เพ่ือขออนุญาตใช้หลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) และสภาสถาบันฯ มีมติเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วในการประชุม
สภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   หลังจากนั้น สถาบันฯได้ท า
หนังสือแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือขออนุมัตใิช้หลักสูตร แต่เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 
๓ เดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีหนังสืออนุญาตให้เปิดสอน และแต่งตั้งกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาที่ขอ
เปิดสอนในสาขาวิชาตามที่เสนอ สภาสถาบันฯเห็นว่าหากรอหนังสืออนุญาตให้เปิดสอน จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจจะมีผลกระทบในการรับสมัครนักศึกษาใหม่  สภาสถาบันฯจึงเห็นควรให้
ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ในสาขาวิชา
ต่างๆตามที่สถานศึกษาที่อยู่ ในสถาบันฯ ขออนุมัติ เปิดสอน โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ด าเนินการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
 

๕.๓ โครงการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อินเวอร์เตอร์ อัจฉริยะ ( Intelligence 
Inverter) 

ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอในที่ประชุม
ความว่า สืบเนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้จัดตั้งศูนย์โซล่าร์ เซลล์    
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ โดยนายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภา
สถาบันฯ เป็นผู้ประสานงาน และผลักดันการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เพ่ือใช้ประโยชน์ 

 
/ต่อการศึกษา… 
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ต่อการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือให้ศูนย์กลางการเรียนรู้ดังกล่าวนี้บรรลุผลตามเป้าหมาย วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชรจึงมีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของ อินเวอร์เตอร์ อัจฉริยะ ( Intelligence 
Inverter) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าของโซล่าร์ เซลล์ โดยจัดท าเป็นโครงการ
อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อินเวอร์เตอร์ อัจฉริยะ (Intelligence Inverter)  ซึ่งลักษณะโครงการเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพนักศึกษาและคณาจารย์ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๑๘๗,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์
ของโครงการมดีังนี้  

๑) เพ่ือพัฒนาความรู้ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบติดตั้งการ    
ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของโซลาร์ เซลล์ การออกแบบใช้งานได้จริงให้กับครูผู้สอน บุคลากร สถานประกอบการ 
และนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ และสถาบันการอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ  

๒) เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณโ์ซลาร์ เซลล์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) เพ่ือสามารถออกแบบ ติดตั้งระบบโซลาร์ เซลล์ ได้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

แต่ละประเภท 
๔) เพ่ือน าความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือขยายผลเชิงพาณิชย์ 
๕) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และระดับความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการ 

(รายละเอียดของโครงการได้แนบมาพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม) 
 

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ให้
ความเห็นว่าโครงการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อินเวอร์เตอร์ อัจฉริยะ ( Intelligence Inverter) นี้ เป็น
เครื่องชี้วัดศักยภาพในด้านวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) และต่อไปในอนาคตสถาบันฯ ควร
จะต้องมีการจัดสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ในสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ เพ่ือเป็นดัชชีชี้วัดระดับ
คุณภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบโครงการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อินเวอร์เตอร์ อัจฉริยะ 
(Intelligence Inverter) และมอบให้ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ด าเนินการ 
 

๕.๔ การเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคา-    
ทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ ทีวิ่ทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา เรื่องการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และ 

/หุ่นยนต์… 
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หุ่นยนต์ ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เนื่องจากมีความต้องการบุคลากรด้านนี้ค่อนข้างสูงในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องมือเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถป้อนบุคคลากรที่มีความรู้ 
และทักษะสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มภาคเหนือ และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรรมตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพราะว่าบุคคลากรที่จบในสาขาวิชา
ดังกล่าวนี้มีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการ  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสอบถาม
เจ้าของธุรกิจสถานประกอบการ ศิษย์เก่า และผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนการรับนักศึกษา
นั้น จะรับนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาช่างอิเล็ก ทรอนิกส์ เข้าเรียนต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ โดยให้ท าหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพ่ือขออนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

๖.๑ การน าเสนอผลงานของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ในที่ประชุมว่า สถาบันฯ ควรจะจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของนักศึกษาซึ่งเกิดจากการเรียน
การสอนในวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) และสร้างแรงจูงใจให้กับตัวนักศึกษา นอกจากนี้เป็นการ
ประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งว่าส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต่างๆ ในการจัดประกวด
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดพร้อมกัน
ทั่วประเทศ ในส่วนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  จะจัดสถานที่ให้มีการน าเสนอผลงานโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเช่นดียวกัน  ด้านการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้น ส านักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษาจะจัดสรรงบประมาณให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ จ านวน ๘๓ คน คนละ ๙๐๐ บาท ซึ่งสถาบันฯจะท าหนังสือส ารวจผลงานตามโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษาท่ีอยู่ในสถาบันฯ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 

 
/นายสงวน… 
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นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ให้ความเห็น
ว่าสถาบันฯควรจะมีการศึกษาวิเคราะห์ตัวเลขที่เหมาะสมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) เพ่ือให้ได้ตัวเลขที่
แน่นอน  นอกจากนี้ควรจัดให้มีการจัดประชุม/สัมมนาผู้สอนวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของสถาบันฯ 
เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่เหมือนกัน 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๒ งบประมาณรายหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเนื่อง) 

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสรรงบประมาณรายหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ให้กับทุกสถาบันการอาชีวศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยทุก
สาขาวิชาได้จ านวนเงิน เท่ากัน คือ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ ส านัก
งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม รายหัวละ ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ รายหัวละ ๘๐๐ บาท  ซึ่งน้อยกว่าเดิมมาก และจะมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ ได้ท าการวิจัย จ านวนเงินอุดหนุนรายหัว และ
เสนอผลการวิจัยต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ทบทวบค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการใหม่ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
๖.๓ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
 

/นางสาวปารณีย์…   
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(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
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(นายมะณู คุ้มกล่ า) 
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