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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 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.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๗. นางวัชรี ห่วงศร ี กรรมการ 
๘. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม  ๖ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๒. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๓. นายการุญ  พรหมประกอบ กรรมการ 
๔. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 
๖. นายทองค า   ตินะลา กรรมการ 

 

 

 
/๒. คณะอนุกรรมการ... 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๖ คน  

๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. นายสุเทพ   ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ 
๓. นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๔. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๕. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๖. นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๘ คน  

๑. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ 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  ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. นางสาวเสาวณีย ์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 
๓. นายอ านาจ พันธุ์เขียน อนุกรรมการ 

 

 

 

 
/๔. ผู้เข้าร่วม… 
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๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ  
ผู้มาประชุม ๖ คน  

๑. นางจีราวัจน ์ เดีย่วตระกูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๒. นางไอยญารินทร์ รัตนสกุลพงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๓. นางวิไลพร แก่นแก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๔. นางวภัคภ์นสรณ ์ ศิริกุลวิเชฐ สถานประกอบการ 
๕. นางสาวรัตนาภรณ ์ วันนา เจ้าหน้าที ่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๖. นางสาวสุภาพร เบ็ญจมาคม เจ้าหน้าที ่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๗. นายฉัตรชัย อาหอม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๘. นายปัญญา แป้นแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๙. นายจีระชัย  ไกรสัย สถานประกอบการ 
๑๐. นายทวีวัฒน ์ รื่นรวย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๑๑. นายธาน ี นาคเลี้ยง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
๑๒. นายปิยะโชต ิ ชูเฉลิม ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
๑๓. นายเกษตร เมืองทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
๑๔. นายสมศักดิ ์ หมอแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
๑๕. นายนิสิต พลภักดี สถานประกอบการ 

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  
    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 แนะน าผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ ที่ปรับเปลี่ยนในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

ประธานแนะน าผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ปรับเปลี่ยนในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน      
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. นายทองค า ตินะลา   จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
ย้ายมาด ารงต าแหน่งที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  

๒. นายปรีชา การัก   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 
ย้ายมาด ารงต าแหน่งที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 
 

 
 

/๓. นางสุรางค์… 
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๓. นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร 

ย้ายมาด ารงต าแหน่งที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๔. นายทวีวัฒน์ รื่นรวย   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 

ย้ายมาด ารงต าแหน่งรองผอ.ที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์        
มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม  ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบัน               

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ส านักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
                           (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑ สี ธง และต้นไม้ ประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา สี ธง และต้นไม้ ประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี้ 
๑) สี และธงประจ าสถาบันฯ คือ สีแดงอย่างเลือดหมู 
๒) ต้นไม้ประจ าสถาบันฯ คือ ต้นประดู่แดง 

๕.๒ เห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  
๕.๒.๑ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิค

พิจิตร (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของ วิทยาลัยเทคนิค

พิจิตร น าเสนอหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)     
ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  

๕ .๒ .๒ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา เทคโนโลยี อิ เล็กทรอนิกส์  ของ 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ น าเสนอหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  

๕.๒.๓ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์  (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์ น าเสนอหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ที่จะ
เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
๖.๑ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์

พิเศษ  
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็นใน

ที่ประชุมในการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นควรให้รอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ก าหนด เพ่ือให้
เป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกันทุกสถาบันการอาชีวศึกษา 

๖.๒ อัตราก าลังอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆตามแผนยุทธศาสตร์  
ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า สถาบันฯ ควรจัดท าแผนก าหนดอัตราก าลัง

อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
 
 

/๖.๓ อัตราก าลัง… 
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๖.๓ อัตราก าลังบุคลากรในหน่วยงานภายใต้ส านักและศูนย์ต่างๆ ตามโครงสร้าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า สถาบันฯ ควรจัดเตรียมอัตราก าลังบุคลากร
ในหน่วยงานภายใต้ส านักและศูนย์ต่างๆ ตามโครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  นอกเหนือจาก 
๑๔ อัตราตามที่ได้รับการจัดสรร 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๔ การประชุมหารือความร่วมมือไทย-จีน  
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แจ้งที่

ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือไทย – จีน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการจัด
การศึกษาทุกระดับร่วมกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการให้ความเห็นว่าควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 

๖.๕ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙   
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ 
ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 

ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

(นายมะณู คุ้มกล่ า) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
(นายสมคดิ บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                                         


