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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

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

 

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๘ คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. ดร.มะณู  คุ้มกล่่า กรรมการ 
๓. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ 
๔. ดร.ทองค่า   ตินะลา กรรมการ 
๕. นายการุญ  พรหมประกอบ กรรมการ 
๖. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๗. นางวัชรี ห่วงศร ี กรรมการ 
๘. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม  ๖ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

๑. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ่านวยการสถาบันฯ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๓. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๔. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๕. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๖. 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  ๑๐ คน  

๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. นายอ่านาจ พันธุ์เขียน อนุกรรมการ 
๓. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ อนุกรรมการ 
๔. นายวรพงษ์ ขุนอินทร์ อนุกรรมการ 
๕. นางสาวนีรนารา นาคราช อนุกรรมการ 
๖. นางสาวศิวาพร สอาดละออ อนุกรรมการ 
๗. นางสาวปารณีย์ อ่าพาศ อนุกรรมการ 
๘. นางปวสร สินธุ์พูล อนุกรรมการ 
๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวกันติชา บินชัย อนุกรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม  ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ  
ผู้มาประชุม ๑ คน  

นายฉัตรชัย โกสุม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทยัธานี 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  
   

เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบก่อนวาระการประชุม 

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ กล่าวอวยพร   
ปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้กับคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

สรุปรายงานการประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา วาระพิเศษ  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 

ประธานสรุปผลการประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๙  เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งมี
ประเด็นที่ส่าคัญ คือ การเตรียมจัดประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม แซฟไฟร์ ฟอร์รั่ม อิมแพค เมืองทองธานี วัตถุประสงค์ของการจัด
ประชุม มีดังนี ้

๑) เพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายของสถาบันการอาชีวศึกษามีความเข้าใจ        
การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑   

๒) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษา  
๓) เพ่ือประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษา  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบัน               
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม 
ส่านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
                           (ไม่มี) 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๔…   
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ คู่มือการฝึกอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔     
ดร.มะณู  คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่

ประชุมทราบว่า จากการด่าเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท่าแผนการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ณ บริษัท เมาเทนพาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท จ่ากัด  อ่าเภอเขาค้อ  จังหวั ด
เพชรบูรณ์  โดยมีอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ จ่านวน ๕๐ คน ร่วมกันจัดท่าคู่มือการฝึกอาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) และได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการสภาสถาบันฯ 
มาแล้ว นั้น สถาบันฯ จะด่าเนินการเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
น่าไปใช้จริงพร้อมกับการเก็บบันทึกข้อมูลในส่วนที่จะต้องท่าการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง เพ่ือให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเหมาะสมในการใช้งานต่อไป  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะว่าควรเพ่ิมเติมข้อความ “ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)” ลงในหน้าปกของคู่มือการฝึกอาชีพ 
 

๔.๒ การเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และบทความวิชาการต่างๆ ด้วยการลงใน
วารสาร และการน าเสนอในรูปแบบ Conference   

ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบันฯ นายวรพงษ์  ขุนอินทร์ กรรมการจัดท่า
ระบบข้อมูลของสถาบันฯ และนายฉัตรชัย  โกสุม ครูวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้น่าเสนอแนวทางการจัดตั้ง
วารสารทางวิชาการ และการเขียนบทความลงในวารสาร ซึ่งมีข้ันตอนการด่าเนินงาน ดังนี้ 

๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาขอเสนอการจัดตั้งวารสารต่อสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เพ่ือจัดท่าวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และคณาจารย์
ของสถาบันฯเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงาน 

๒) สถาบันฯ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณาบทความ 
๓) อบรมให้ความรู้ในการเขียนบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่ลงในวารสาร  

โดยส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ เป็นผู้ด่าเนินงานใน
กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑-๔ 

 
/๔) ในการ… 
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๔) ในการน่าเสนอบทความงานวิจัยด้วยวิธี Conference นั้น เป็นการให้ความรู้ โดยมี
การน่าเสนอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดประชุมทางวิชาการ  สถาบันฯ ได้
เผยแพร่และมอบเอกสารแก่คณะกรรมการสภาสถาบันฯ และผู้อ่านวยการของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ  
 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการรับทราบ 
 

๔.๓ การประเมินความพร้อมในการเปิดสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

นางพรลินี  ชัยรัตน์  กรรมการจัดท่าข้อมูลสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
น่าเสนอวัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมในการประเมินความพร้อมในการเปิดสอนสาขาวิขาต่างๆ ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ 
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑๘ มค. ๒๕๖๐ 

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. แนะน่าคณะกรรมการประเมิน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. สถานศึกษาน่าเสนอข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดสอน 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ตรวจเอกสาร/หลักฐาน 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ประเมินสภาพห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการประเมิน 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. แนะน่าคณะกรรมการประเมิน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
(ต่อเนื่อง) 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. สถานศึกษาน่าเสนอข้อมูลของสาขาวิชาที่เปิดสอน 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ตรวจเอกสาร/หลักฐาน 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ประเมินสภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการประเมิน 

๑๙ มค. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. แนะน่าคณะกรรมการประเมิน วิทยาลัยเทคนิคพิจติร  
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง) 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. สถานศึกษาน่าเสนอข้อมูลของสาขาวิชาที่เปิดสอน 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ตรวจเอกสาร/หลักฐาน 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ประเมินสภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการประเมิน 

 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการรบัทราบ 
 
 
 
 

 
/ระเบียบวาระท่ี ๕…   
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สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕.๑ คู่มือการศึกษาค้นคว้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 
ดร.มะณู  คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่

ประชุมพิจารณาคู่มือการศึกษาค้นคว้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบตักิาร (ตอ่เน่ือง) ดงัเอกสารประกอบการประชมุ ซึ่งมีสาระส าคญัท่ีนกัศกึษาควรจะต้องทราบ
แนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

๑) ความเป็นมาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
๒) ลักษณะโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา 
๓) การเตรียมเสนอหัวข้อโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
๔) ส่วนประกอบเอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
๕) การพิมพ์เอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
๖) ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารรายงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
๗) แบบค่าร้องต่างๆ ในการด่าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ และให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเผยแพร่ 
 

๕.๒ ทบทวนข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ดร.ชัด  อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า

ในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๓  บัญญัติให้การออกข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการ
ให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น ตามที่สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้จัดท่าข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ไปแล้วนั้น ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์ประสานงาน
สถาบันการอาชีวศึกษา จึงประสานให้สถาบันฯ ทบทวนตามรูปแบบที่ประชุมผู้อ่านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้เป็นรูปแบบเดียวกัน แล้วน่าเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาสถาบันฯ 
เมื่อสภาสถาบันฯ เห็นชอบแล้ว ให้ส่งกลับไปทางศูนย์ประสานงานสถาบันฯ เพื่อน่าเสนอในที่ประชุมส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง จึงจะประกาศใช้ได ้

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบรูปแบบข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมตามที่
น่าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ตามเอกสารที่แนบการประชุม 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๖… 
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สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
รา่งระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐   
ประธานหารือกับที่ประชุมเก่ียวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส่านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

 
(นางสาวปารณีย์  อ่าพาศ) 

ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท่ารายงานการประชุม 

 
 
 

(นายมะณู คุ้มกล่่า) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
(นายสมคดิ บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 


