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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
.................................................................................................... 

 

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. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๖. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๗. นางวัชรี ห่วงศร ี กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๙. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๑๐.นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

๑. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๒. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

 
๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 

ผู้มาประชุม  ๔ คน  
๑. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๒. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๓. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๔. นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ  

    /ผู้ไม่มาประชุม… 
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ผู้ไม่มาประชุม  ๑  คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ 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 

     
ผู้ไม่มาประชุม  -  คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

 (ไม่มี) 
 
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ  - คน 
 (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.  
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๘๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม) ประกอบด้วย 

๑.๑.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑.๒ คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑.๑.๓ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
๑.๑.๔ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ 
๑.๑.๕ คณะกรรมการฝ่ายระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง 
๑.๑.๖ คณะกรรมการฝ่ายถวายอารักขา และความสงบเรียบร้อย 
๑.๑.๗ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร 
๑.๑.๘ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
๑.๑.๙ คณะกรรมการฝ่ายบัณฑิตสัมพันธ์ 
๑.๑.๑๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต 
๑.๑.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ สายสร้อย 

และปกปริญญาบัตร 
๑.๑.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายขานนามบัณฑิต 
๑.๑.๑๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ และกองเกียรติยศ 
๑.๑.๑๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสูจิบัตร และรับรองแขกรับเชิญ 
๑.๑.๑๕ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑.๑.๑๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจร 
๑.๑.๑๗ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง 
๑.๑.๑๘ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
๑.๑.๑๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และงบประมาณ 

/ดร.มะณู… 
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ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้รับมอบหมาย
จากประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามค าสั่งดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายหน้าที่ให้
คณะกรรมการแต่ละคณะรับผิดชอบงานในหน้าที่ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบการประชุม และสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการฝ่ายบัณฑิตสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดท าหนังสืออนุสรณ์ 
ซึ่งสถาบัน ฯ มอบหมายให้นายตรัยภพ บุญรอด หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์เป็นผู้ออกแบบรูปเล่มทั้งหมด ส่วนเนื้อหาข้อความแสดงความยินดีกับบัณฑิตนั้นอยู่ระหว่างการติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ   
 

๑ .๒ ความก้าวหน้าในการสรรหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าลัง
ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแทนคณะกรรมการที่หมดวาระการด ารงต าแหน่ง  ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณ ะกรรมการในที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบ เอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบั น               
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 
ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่า ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะท างานของสถาบัน ฯ จะไปร่วมท างานกับคณะท างานของศูนย์
ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน ๑๐ คน เพ่ือควบคุม ดูแลความเรียบร้อยของผู้ที่จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  ส่วนการซ้อมย่อย สถาบัน ฯ ได้แจ้งไปยังสถานศึกษา ให้นัดหมายผู้เข้ารับปริญญามา 
ซ้อมย่อยในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
และในการเตรียมการก่อนการซ้อมย่อย สถาบัน ฯ ไดป้ระชุมคณาจารย์และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผน 

/ในการ… 
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ในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ส านักงานสถาบัน ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓ .๐๐ น . การเตรียมการในส่วนกลาง ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาได้ เรียกประชุม
คณะท างานในแต่ละสถาบัน ฯ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ   โดยสถาบัน ฯ มอบหมายให้  ดร.มะณู คุ้มกล่ า          
รองผู้อ านวยการสถาบัน ฯ และสิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน ฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม    
และจะมีประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
 

ประธานให้ความเห็นว่า  คณะท างานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ควรจะต้อง
ก าหนดบริเวณสถานที่รวมคน สถานที่พัก และเส้นทางการคมนาคมให้ชัดเจน  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้
ความเห็นเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทั่วไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้
ที่ประชุมทราบ เพ่ือให้คณะท างานของสถาบัน ฯ น าไปหารือในการประชุมร่วมกับคณะท างานส่วนกลาง ได้แก่  

๑) การน้อมเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ และครุยวิทยฐานะ ในสาขาวิชา
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงงาน เพ่ือเป็นเกียรติ และศักดิ์ศรีของสถาบันการ
อาชีวศึกษา และเพ่ือทรงใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการอาชีวศึกษาตลอดไป 

๒) การจัดผังที่นั่งส าหรับกรรมการสภา และผู้บริหารสถานศึกษา 
๓) ระบบการอ่านรายชื่อผู้เข้ารับปริญญา 
๔) การให้ความส าคัญเรื่องการแต่งกายของผู้เข้ารับปริญญา  

มติที่ประชุม      คณะกรรมการรบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ขออนุญาตรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เพิ่มเติม ๑ คน   
ดร.ทองค า ตินะลา กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และผู้อ านวยการ

วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร น าเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากศูนย์โตโยต้าก าแพงเพชรมีหนังสือแจ้ง
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้รับนักศึกษา ซึ่งเป็นพนักงานของศูนย์ ฯ เพ่ิมเติม ๑ คน 
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร ได้น าเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ และสภาสถาบันฯ 
เห็นชอบให้วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรท าหนังสือแจ้งไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือพิจารณา 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ประธานเสนอว่าเกณฑ์การรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนดไว้ ๒๐ คน ต่อ ๑ ห้องเรียน และตามที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรได้ขอค าแนะน าในการ
ด าเนินการรับเพ่ิมเติมนั้น ได้แนะน าให้ท าหนังสือขออนุมัติไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ส่วนแนวทางการปฏิบัติส าหรับหลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเพ่ิมเติมในโอกาสต่อไปที่
จะมีในลักษณะเดียวกันนี้ให้สถาบัน ฯ จัดท าเป็นประกาศสถาบัน ฯ เพ่ือให้เป็นรูปแบบในการปฏิบัติที่ชัดเจน  

/รองศาสตราจารย์… 
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติในการรับนักศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนดไว้ สถาบัน ฯ ควรจัดท าเป็นระบบโควต้ากับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีข้อตกลงใน
การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และในการท าหนังสือขออนุมัติไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาจด าเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ การขออนุมัติรับนักศึกษาแบบปกติเพ่ือพัฒนานักศึกษา และการ
ขออนุมัติรับนักศึกษาแบบโครงการพิเศษ หรือโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในระบบ     
ทวิภาค ี

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ด าเนินการ ดังนี้ 
๑) จัดท าหลักเกณฑ์ และระบบโควต้าพิเศษ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษา  

ของสถาบัน ฯ  
๒) ในกรณีที่รับนักศึกษาเพ่ิมเติมให้สถาบัน ฯ ท าหนังสือเสนอขออนุมัติงบประมาณ

รายหัวเพ่ิมเติมจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๓) ในกรณทีีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายรายหัวเพ่ิมเติม 

ให้สถานประกอบการทีส่่งพนักงานเข้าศึกษา เป็นผู้อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายเอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
เห็นชอบร่างคู่มือพัฒนาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอที่ประชุม

ว่า ในระหว่างวันที่  ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยส านักมาตรฐาน และ
การอาชีวศึกษา ได้เชิญผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละสถาบันเข้าร่วมประชุม เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการ
จัดท าคู่มือพัฒนาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ๒๕๖๐ เพ่ือการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (คอศ.๑)  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จึงได้จัดท าคู่มือพัฒนาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งประกอบด้วย ๘ หมวด ดังนี้ 

๑) หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๒) หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
๓) หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
๔) หมวดทื่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมินผล 
๕) หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
๖) หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์ 

/๗) หมวดที…่ 
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๗) หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
๘) หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร                      

 

ประธานให้ความเห็นว่าในการน าเสนอในที่ประชุมควรท าตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างส่วนที่เป็นเนื้อหาเดิมกับส่วนที่ปรับแก้ไข เพ่ือให้ที่ประชุมทราบว่ามีส่วนใดบ้างที่ปรับปรุง และส่วนใดที่
ไม่ปรับปรุง 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
เสนอความเห็นว่าในการจัดท า คอศ .๑ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ควรจะมีความแตกต่างจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เนื่องจากเป้าหมายในการผลิตนักศึกษามุ่งเน้นเพ่ือเป็นนักปฏิบัติการ ได้แก่ 

๑) การก าหนดเกณฑ์ของหลักสูตร 
๒) ในการก าหนดเงื่อนไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะ

ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน จึงควรที่สถาบันการอาชีวศึกษาก าหนดในประกาศเป็นบทเฉพาะกาล
โดยให้ระบุช่วงระยะเวลาการบังคับใช้ให้ชัดเจน เพ่ือให้มีเวลาในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเงื่อนไข  เนื่องจากสถาบันการอาชีวศึกษาก าลังเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา  

๓) ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดท านวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ดังนั้น ควรก าหนดเงื่อนให้เป็นทางเลือก เช่น งานวิจัย/
นวัตกรรม 

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็นใน
ที่ประชุม ดังนี้ 

๑) ในการจัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามาจากพ้ืนฐานด้านอาชีพ โดยมีเป้าหมายให้เป็นนักปฏิบัติการ และเมื่อประกาศใช้หลักสูตรแล้ว 
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร 

๒) การด าเนินการในการจัดท าหลักสูตรภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จะเป็นไปตามกรอบแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพที่เน้นการปฏิบัติ 

๓) ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ นี้  จะเป็นการเริ่มต้นในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการด าเนินการต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ที่บริหารจัดการ
การศึกษาระดับปริญญาสายอาชีพ ในกรอบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยตนเอง  และให้มี
การรับรองในการประชุมครั้งถัดไป พร้อมกับมอบผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานน าเสนอศูนย์ประสานงาน
สถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นกรณีพิเศษ  
 

/มติที่ประชุม…   
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
๑) เห็นชอบให้สถาบัน ฯ น าเสนอตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างส่วนที่เป็น

เนื้อหาเดิมกับส่วนที่ปรับแก้ไข ของร่างคู่มือพัฒนาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ในการประชุมครั้งต่อไป 

๒) เห็นชอบให้สถาบัน ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ และหาแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบการจัดการศึกษาด้านอาชีพ ให้เป็นรูปแบบที่เกิดประโยชน์สูงสุด และตรง
ต่อความต้องการของภาคเอกชน สามารถยึดเป็นแนวปฏิบัติได้ โดยเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

๓) เห็นชอบให้  นายสุบิน แพทย์รัตน์    กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ รายงานความก้าวหน้าในการจัดท าร่างข้อบังคับ ระเบียบและประกาศสถาบัน ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการจัดท าผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ที่สอนในระดับปริญญา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

๖.๑ การเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา บริษัท Join & Coin Corporation จ ากัด เพื่อผลิต และ
พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ   

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานให้ที่
ประชุมทราบว่า จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท Join & Coin 
Corporation จ ากัด เพ่ือผลิต และพัฒนาบุลากรด้านวิชาชีพ ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๐ และได้เริ่มต้นโครงการน าร่องที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นศูนย์บ่มเพาะเพ่ือการศึกษา  โดยใช้
ชื่อว่า “ศูนย์บ่มเพาะ i-mart สมาคมผู้ปกครอง และครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี” การด าเนินกิจการเป็นลักษณะ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเสมือน (Virtual store) ได้แก่ การค้าปลีก ขายตรง และขายส่งสินค้าออนไลน์ โดยใช้ระบบการ
ซื้อขายสินค้าผ่าน QR Code ทางระบบการสื่อสารบนมือถือ และจะเริ่มทดลองด าเนินการในวันที่  ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพ่ือทดสอบการท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลังจากการทดสอบระบบทุกอย่างมี
ความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจะเปิดจ าหน่ายสินค้าต่อไป คาดว่าโครงการศูนย์บ่มเพาะการศึกษาด้าน
วิชาชีพน าร่องแห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง และ
บุคคลภายนอก พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาอ่ืนให้ทราบแล้ว  

 

(เกร็ดความรู้ : Virtual Supermarket หรือ  Homeplus Smart Virtual Store มีรูปแบบเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต
เสมือน เป็นลักษณะ Smart Store โดยถือก าเนิดแห่งแรกของโลกเมื่อกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
เพ่ือตอบโจทย์ประชากรที่ท างานไม่มีเวลาว่าง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่ต้องการเดินทาง โดยใช้หลักการของการ
กระตุ้นให้อยากซื้อสินค้า (Interactive Shopping) ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของ Homeplus ห้างสรรพสินค้า 

/ขนาดใหญ่… 
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ขนาดใหญ่อันดับสองในเกาหลีใต้ ที่มี Tesco และ Samsung เป็นเจ้าของร่วม โดย Homeplus Smart Virtual 
Store ได้ถูกติดตั้งไว้ที่ทางเดินด้านล่างระหว่างทางเข้า และทางออกของสถานีรถไฟใต้ดิน Seolleung station 
เป็นบริเวณชุมชนใจกลางธุรกิจแห่งเมือง Gangnam และยังเป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างรถไฟใต้ดินเส้นสีเขียวที่วิ่ง 
ภายในเมือง และรถไฟใต้ดินสายสีเหลืองที่วิ่งผ่านย่านชุมชนขนาดใหญ่  ส าหรับวิธีการส่งสินค้านั้นทาง
ห้างสรรพสินค้ามีบริการจัดส่งสินค้าที่เลือกซื้อถึงบ้าน โดยสามารถเลือกวันและเวลาในการส่งของได้ ซึ่งมีเวลาใน
การส่งของให้เลือกทุก ๒ ชั่วโมง)  
ที่ ม า  : https://books.google.co.th/books?isbn=6167536090 แ ล ะ  www.xmthomasidea.com/on-
the-move/activity-detail.aspx?nws=98 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๒ รา่งระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐   
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐  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 
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