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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

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

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๑๑ 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. นายการุญ  พรหมประกอบ กรรมการ 
๘. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๙. นางวัชรี ห่วงศร ี กรรมการ 
๑๐. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๑๑. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๒. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

 

 

 

 
/๒. คณะอนุกรรมการ... 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๔ คน  

๑. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๒. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๓. นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์ อนุกรรมการ 
๔. นายสุเทพ   ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๗ คน  

๑. นายอ านาจ พันธุ์เขียน อนุกรรมการ 
๒. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ อนุกรรมการ 
๓. นายวรพงษ์ ขุนอินทร์ อนุกรรมการ 
๔. นางสาวปารณีย์ อ าพาศ อนุกรรมการ 
๕. นางปวสร สินธุ์พูล อนุกรรมการ 
๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน อนุกรรมการ 
๗. นางสาวกันติชา บินชัย อนุกรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม ๔ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. นางสาวเสาวณีย ์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 
๓. นางสาวนีรนารา นาคราช อนุกรรมการ 
๔. นางสาวศิวาพร สอาดละออ อนุกรรมการ 

๔. ผู้เข้าร่วมประชุมสภาสถาบันฯ  ๒ คน 
 ๑. นายสุรัตน ์  เฮงทับทิม นักวิชาการช านาญการ สถาบันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
   จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒. นายพิชัย  ล านึงกิจ นักวิชาการช านาญการ สถาบันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
   จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทดสอบ สถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  
ประธานให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทดสอบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

น าเสนอความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ 
๑) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นการประเมินความรู้ความสามารถตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ดังนั้น เมื่อนักเรียน นักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพในสาขาวิชานั้นๆ จะต้องมีใบรับรองความรู้ ความสามารถในทักษะ
วิชาชีพตามเกณฑร์ะดับฝีมือ ในระยะแรกนี้จะใช้บังคับกับผู้ที่ประกอบอาชีพในสาขาวิชาไฟฟ้าในอาคาร  

๒) การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ในการขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบต้องยื่น
แบบขออนุญาตต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าจังหวัดได้ตลอดทั้งปี ซึ่งหลังจากที่ยื่นขออนุญาตแล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจะประเมินศักยภาพและความพร้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมกับให้การ
อบรมแก่บุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ 

ประธานให้ความเห็นว่าการที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวใน
การควบคุมการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษานั้นส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่อยู่ในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพส่วนตัวมาก  จ าเป็น
อย่างยิ่งที่สถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศควรจะขับเคลื่อนให้มีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือรับรองผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดโดยเร็ว เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

๑.๒ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖   

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  แจ้งที่ประชุม
ว่าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งใช้ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖ แทน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะบังคับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

/ในรายละเอียด… 
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ในรายละเอียดเพ่ิมเติมของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖  มีดังนี้ 

๑) ในส่วนที่ ๕  การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  
ข้อ ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์ 
๒) ในส่วนที่ ๖ การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ข้อ ๓๘ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่
สถานศึกษาก าหนดหัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณี
ต่อไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อน หรือระหว่างการเข้ารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน 

(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วม

ประชุม หรือกิจกรรมพิเศษอย่างอ่ืน โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา 
(๔) มีความจ าเป็นอย่างอ่ืน โดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
๓) ในหมวด ๕ บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๗๖ สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนก าลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่านักเรียนจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๗๗ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ และได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้ว ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับถือว่าการด าเนินการที่ผ่านมานั้นมีผลโดยสมบูรณ์ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๒…   
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม  ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ส านักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคน

อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพื่อสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้า : ภาคเหนือ ณ อาคารส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๓  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สรุปผลการประชุมว่า
กลุ่มหอการค้าภาคเหนือได้จัดอบรมการเขียนแผนการฝึกในสถานประกอบการ ผู้ เข้ารับการอบรม
ประกอบด้วย หัวหน้างานทวิภาคี สถานศึกษาละ ๑ คน ครูฝึกในสถานประกอบการสถานศึกษาละ ๓ คน รวม
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ๑๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ การประชุมดังกล่าวได้
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้กลุ่มหอการค้าภาคเหนือได้รับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาให้พัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เพ่ิมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น มีความต้องการสูงและให้เปิดสอน
ทีว่ิทยาลัยพณิชยการบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก 

นายทองค า ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้ความเห็นว่าวิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์มีโครงการจะเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งอยู่ในสาขางานของแผนกวิชา     
คหกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ประธานให้ความเห็นว่าสถานศึกษาที่จะเปิดสอนควรมีสถานประกอบการรองรับ ให้
เพียงพอ เพ่ือให้จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย และสถานศึกษาที่เหมาะสมในการเปิดสอนหลักสูตรนี้ 
ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  

 

/ระเบียบวาระท่ี  ๕… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

รูปแบบธง ต้นไม้และสีประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า ใน

การประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และที่ประชุมมีมติให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละ
แห่งก าหนดรูปแบบธง ต้นไม้และสีประจ าสถาบัน เพ่ือใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งคณะท างานได้
จัดท าตัวอย่างรูปแบบธง ต้นไม้และสีประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

๕.๑.๑ รูปแบบธงประจ าสถาบัน มีดังนี้ 
๑) แบบที่ ๑ พ้ืนธงสีแดงเลือดหมู 

      
   

   
   

   
   

  ๘
๐ 

ซม
. 

  

 

๑.๒๐ เมตร 

 

ความหมายของสีแดงเลือดหมู คือ ความเข้มแข็ง มีพละก าลังพลังอ านาจ 

๒) แบบที่ ๒ พ้ืนธงสีส้ม  

      
   

   
   

   
   

  ๘
๐ 

ซม
. 

  

 

๑.๒๐ เมตร 

 

ความหมายของสีส้ม คือ มิตรภาพ, ผู้หญิง, ความจริง, นิ่งเฉย, หวังดี, 

เยียวยาความรู้สึก, ความสงบ 

/๓) แบบที่ ๓… 
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๓) แบบที่ ๓ พ้ืนธงสีเหลือง/สีทอง 

      
   

   
   

   
   

   
๘๐

 ซ
ม.

 
 

๑.๒๐ เมตร 

 

ความหมายของสีเหลือง/สีทอง คือ ร่ ารวย, พระเจ้า, ชัยชนะ, ปลอดภัย, 
อ านาจของผู้ชาย, ความสุข, ขี้เล่น, เคารพ, เฉียบแหลม, น่าเกรงขาม, ปรารถนาอ านาจ, อ านาจลึกลับ, 
วิทยาศาสตร์, ความมุ่งม่ัน 

๔) แบบที่ ๔ พ้ืนธงสีชมพู 

      
   

   
   

   
   

   
๘๐

 ซ
ม.

   
 

 

๑.๒๐ เมตร 

 

ความหมายของสีชมพู คือ อบอุ่น, มีพลัง, ความสมดุล, กระตือรือร้น,      

มีชีวิตชีวา, พละก าลัง 

๕.๑.๒ ต้นไม้ประจ าจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้แก่ 

๑) ต้นเสลา เป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดนครสวรรค์ 
๒) ต้นสะเดา เป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดอุทัยธานี 
๓) ต้นสีเสียดแก่น เป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร 
๔) ต้นบุนนาค  เป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดพิจิตร 

/รายชื่อ… 
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รายช่ือต้นไม้มงคล 
 

ชื่อต้นไม้ ความหมาย 
๑) ต้นสัก 

 

 
การมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ บรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ สัก
หรือ สักกะคือ พระอินทร์ 

๒) ต้นทองหลาง 

 
 

 
มีทองมากมายหลากหลาย นอกจากนี้ ทองหลางใบสีทอง
ยังมีความสวยงามดุจประกายทองสีเหลือง เรืองรองดูตาด
ตาและ โบราณยังมีความเชื่ออีกว่า ถ้าน าใบทองหลางไปใช้
เป็นเครื่องประกอบในพิธีส าคัญทางศาสนาจะท าให้เกิดสิริ
มงคลยิ่งขึ้น เช่น พิธีปลูกบ้าน พิธีแต่งงาน และยังเชื่ออีก
ว่าต้นทองหลางเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ที่ปลูกบนสวรรค์ ใน
สมัยพุทธกาล จึงได้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นประวาลพฤกษ์ 
หรือต้นปาริชาติ 

๓) ต้นราชพฤกษ์ 

 

 
ต้นไม้ประจ าชาติไทยที่ออกดอกสีเหลืองทองสวย  อร่ามนี้ 
คนไทยสมัยโบราณเชื่อกันว่า หากน ามาปลูกไว้ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน จะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมี
ความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ นอกจากนี้จะช่วยให้คนใน
บ้านมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ด้วย เพราะ  ต้นราชพฤกษ์เป็น
ต้นไม้ประจ าชาติไทย ส่วนใบของ  ต้นราชพฤกษ์ก็มักถูก
น าไปใช้ท าพิธีสะเดาะเคราะห์ คนจึงเชื่อว่า ราชพฤกษ์เป็น
ต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก 

 
 

 

 

/ชื่อต้นไม้ (ต่อ)… 
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ชื่อต้นไม้ (ต่อ) ความหมาย (ต่อ) 
๔) ต้นไผ่ 

 

 
ความปรองดอง สามัคคีรักใคร่กัน การประกอบอาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบใคร 
เพราะลักษณะของต้นไผ่ที่มีล าต้นเหยียดตรง แข็งแรง 
สามารถต้านทานแรงลมพายุได ้

๕) ต้นกระดังงา 

 

 
ต้นไม้มงคลตามความเชื่อของคนโบราณที่ปรารถนาให้
ลูกหลานมีชื่อเสียงก้องกังวานไปไกล มีลาภยศสรรเสริญ มี
เงินทอง ผู้คนทั่วไปนับหน้าถือตา เพราะชื่อ "กระดังงา" 
เป็นชื่อที่มีความหมายที่ดี และคนก็เชื่อกันว่า เสียงที่ดังนั้น
ไพเราะเพราะพริ้งดังก้องไปถึงสรวงสวรรค์ นอกจากเรื่อง
ชื่อเสียงโด่งดังแล้ว คนไทยยังเชื่อกันว่า กระดังงาเป็น
ต้นไม้ที่ช่วยเสริมเสน่ห์ให้สมาชิกในบ้านให้เป็นที่รักใคร่
ของคนทั่วไป และมีชีวิตที่หอมหวนเหมือนกับกลิ่นหอม
ของดอกกระดังงา 

๖) ต้นจ าปา 

 

 
ถือเป็นไม้น าโชค และเหมาะสมกับคนเกิดวันอาทิตย์   
อย่างยิ่ง 

๗) กุ่ม 

 

 
มั่งมีศรีสุข เป็นกลุ่ม เป็นก้อน มีฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคง 

/ชื่อต้นไม้ (ต่อ)… 
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ชื่อต้นไม้ (ต่อ) ความหมาย (ต่อ) 
๘) ชัยพฤกษ์ หรือกัลปพฤกษ์ 

 

 
โชคชัย และชัยชนะ 

๙) กันเกรา 

 

 
ชื่อเรียกอ่ืนๆ ได้แก่ มันปลา ต าเสาตะ ตะมะซู การเป็นมงคล คนไทย

โบราณเชื่อว่า เป็นเครื่องป้องกันอันตราย ทั้งปวง 

 

๑๐) พะยูง ชื่ออ่ืนๆ กระยง พยูง 
ประดู่เสน 

 

 
ความเจริญความมั่นคง มีความสว่างในตัวเอง ซึ่งคล้ายกับความสง่า
ของนกยูง เป็นสัตว์ชั้นสูงชนิดหนึ่ง และยังมีคนโบราณบางคนได้กล่าว
ไว้ว่า พยูงหรือกระยงก็คือ กระยงคงกระพันได้อีกแง่หนึ่ง เช่นกัน ทั้งนี้
เพราะโบราณถือว่า เนื้อไม้ของพะยูงเป็นเนื้อไม้ที่แข็งแกร่งและมี
อิทธิฤทธิ์พอสมควร เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและผู้ปลูก ควรเป็น
สุภาพบุรุษเพราะเชื่อพะยูงเป็นชื่อที่ เหมาะสมส าหรับสุภาพบุรุษ 
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า แก่นไม้พะยูงมีลักษณะที่แข็งแกร่งจึง
เปรียบเทียบความแข็งแรงเหมือนกับสุภาพบุรุษ 

 

 

 

/ชื่อต้นไม้ (ต่อ)… 
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ชื่อต้นไม้ (ต่อ) ความหมาย (ต่อ) 
๑๑) ทรงบาดาล หรือขี้เหล็กหวาน 

 

 
การเป็นมงคล  คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้น
ทรงบาดาลไว้ประจ าบ้ านจะท าให้ เกิดความยิ่ งใหญ่ 
กว้างขวาง เพราะ ทรงบาดาล คือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพ
ในชั้นบาดาลและยังมีบางคนกล่าวว่า ทรงบาดาลหรือทรง
บันดาล คือความเกิดขึ้นแห่งพลังอ านาจอันยิ่งใหญ่ และยัง
มีความเชื่อถือว่า จะท าให้มีทองมากเพราะดอกทรงบาดาล
สามารถออกดอกตลอดปี ลักษณะดอกขณะบานมีสีทอง 
เรืองรองดั่งทองอ าไพ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย 
ควรปลูกต้นทรงบาดาลไว้ทางทิศตะวันตก 

๑๒) ต้นประดู่แดง   

 

 
เป็นไม้ป่าที่ต้องตรากตร ากับความโหดร้ายของธรรมชาติที่
มีทั้งแดดเผา ฝนแล้ง ลมแรง น้ าป่าไหลหลาก  ประดุจ
ต ารวจที่ต้องตรากตร ากับหน้าที่ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ต้องเสี่ยงชีวิตปราบปรามโจรผู้ร้ายเพ่ือความ
ผาสุกของประชาชน โดยไม่ค านึงถึงความสุขของครอบครัว
หรือแม้แต่ชีพของตนเองเป็นไม้หายาก ปลูกให้รอดและ  
โตยาก 

๑๓) ต้นเสลา หรือ ตะแบก 

 

 
ความมั่นคง แข็งแรง เพราะ แบก คือ การแบกไว้ไม่ให้ตก
สามารถยกข้ึนไว้ให้สูงไม่ให้ตกต่ าดังนั้นจึงมีแรงมากบางคน
ก็เรียกต้องตะแบกว่าเสลาหมายถึงความแข็งแรงแข็งแกร่ง
เหมือนกับหินนอกจากนี้ยังมีคนโบราณ เรียกต้นตะแบกว่า
อินทนิลซึ่งมีความหมายว่าพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์
ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากซึ่งช่วยคุ้มครองปวงชนทั้งโลก ดังนั้น  
ต้นตะแบกจึงเป็นไม้มงคลนาม 

 

 

/ชื่อต้นไม้ (ต่อ)… 



         

หน้า | ๑๒  
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ชื่อต้นไม้ (ต่อ) ความหมาย (ต่อ) 
๑๔) ต้นชิงชัน 

 

 
เป็นไม้พลัดใบ มีล าต้นสูง ๑๕-๒๕ เมตร ยอดใบอ่อนสีแดง 
ดอกสีขาวอมม่วงเปลือกเมล็ดหนาแข็ง รากลงดินลึก ปลูก
ประชิดติดบ้านไม่มีปัญหา เพราะกิ่งเหนี่ยว ไม่หักง่าย    
ไม่ล้มทับบ้าน เพราะรากหยั่งลึกลงดินอย่างเดียว ทั้งราก
แก้วและรากฝอยลงดินลึกมาก  

 

๕.๑.๓ สีประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
๑) สีแดง (ชื่อเสียง ลาภยศ) หมายถึง ความรัก ความหลงใหล ความตื่นเต้น 

ความกระตือรือร้น ความสนใจ ความเร็ว ไฟ ความร้อน สงคราม พลัง ความมีชีวิตชีวา ความโกรธ         
ความก้าวร้าว อันตราย ความมุ่งมาด ความเป็นผู้น า ความแค้น และความกล้าหาญ 

๒) สีน้ าเงิน–สี ฟ้ า (ปัญญาความรู้ ) หมายถึง  ความสงบ ความเงียบ        
ความมั่นคง ความศรัทธา ความมีระเบียบ ความจริง ความสุขุม ความเชื่อถือ ความจงรักภักดี ความเยือกเย็น 
ความราบรื่น ความเป็นเอกภาพ ความเป็นอนุรักษ์นิยม แรงบันดาลใจ 

๓) สีเขียว (ครอบครัวและสังคม) หมายถึง ธรรมชาติ ชีวิต มนุษยชาติ     
การเริ่มต้น ความสดชื่น ความปลอดภัย อาหาร ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นอมตะ การเจริญงอกงาม      
การเติบโต การดูแล การรักษาเยียวยา ความเห็นอกเห็นใจ การควบคุม ความสมดุลทางกายและใจ 
ความสัมพันธ์ที่ดี  

๔) สีเหลือง (สุขภาพและความสมดุล) หมายถึง ความรื่นเริงเบิกบานใจ 
ความสุข ความสดใสร่าเริง พลัง อนาคต การมองโลกในแง่ดี อุดมคติ จินตนาการ ความหวัง แสงสว่าง ฤดูร้อน 
ปัญญา ปรัชญา ความคิดสร้างสรรค์ ความไม่จริงใจ ความขี้ขลาด การทรยศ ความริษยา ความ เจ็บป่วย 
อันตราย 

๕) สีส้ม (จิตวิญญาณและความรู้) หมายถึง พลัง ความกระตือรือร้น ความมี
ชีวิตชีวา ความสนุกสนาน การผจญภัย ความอบอุ่น ความยุติธรรม ความรอบรู้ มารยาท ความหลงใหล ความ
มีเสน่ห์ ความสุข ความมั่นใจ ความปรารถนา การเก็บเกี่ยว ฤดูใบไม้ผลิ  

๖) สีม่วง (ความร่ ารวยรุ่งโรจน์) หมายถึง ฐานันดรศักดิ์ จิตวิญญาณ ความ
สูงส่ง ความหรูหรา การเฉลิมฉลอง เวทมนตร์คาถา ความลึกลับ ความเพ้อฝัน สติปัญญา การเปลี่ยนแปลง          
การหลุดพ้น การปรุงแต่ง ความโหดร้าย ความสง่างาม ความเย่อหยิ่งอวดดี ความโอ้อวด ความเศร้าโศก การไว้
อาลัย  

/๗) สีชมพู… 
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๗) สีชมพู (ความสัมพันธ์และชีวิตคู่) หมายถึง ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน 
ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์ การดูแลเอาใจใส่ การทะนุถนอม ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จิตใจดี ความหวาน 
ความบอบบาง นางฟ้า เพศหญิง ความรัก ความเอ็นดู หัวใจ มิตรภาพ เสน่ห์ สุขภาพที่ดี ความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ ความไม่เป็นผู้ใหญ่ 

๘) สีขาว (เด็กและความคิดสร้างสรรค์) หมายถึง ความบริสุทธิ์ สันติภาพ         
ความสงบสุข ความดี ความเรียบง่าย ความสะอาด ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์ ความหลุดพ้น           
ความว่างเปล่า ความเบา ความเท่าเทียม การเกิด การแต่งงาน ความตาย สถานพยาบาล หิมะ การปลอด   
เชื้อโรค ความเย็น ฤดูหนาว  

๙) สีด า (ตัวตนและหน้าที่การงาน) หมายถึง พลังอ านาจ ความรอบรู้ ความ
ลึกซึ้ง ความน่าเกรงขาม ความเป็นทางการ ความหรูหรา ความทุกข์ ความเศร้า ความโกรธ ความตาย การมอง
โลก ในแง่ร้าย การบังคับควบคุม ความมืด ความลึกลับ ความกลัว ความชั่วร้าย  

๑๐) สีน้ าตาล (สุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัว) หมายถึง ความเป็น
มิตร ความอบอุ่น ความจริงใจ ความแข็งแรง ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจ สุขภาพ ความยั่งยืน ความทนทาน        
ความเรียบง่าย ความเป็นผู้ใหญ่ ความเสมอภาค 

๑๑) สีเทา (มิตร ผู้อุปถัมภ์ และการเดินทาง) หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ศักดิ์ศรี ความเสถียร ความมั่นคง ความเป็นทางการ ความมีระเบียบ สติปัญญา ความเชื่อถือ ความ
จงรักภักดี ความเป็นผู้ใหญ่ ความมีอายุ ความเศร้า ความน่าเบื่อ ความเป็นอนุรักษ์นิยม  

๑๒) สีทอง (ความมั่งคั่งและความหรูหรา) หมายถึง ความหรูหรา ความมี
ระดับ ความสูงส่ง ความส าเร็จ ความเปิดเผย ความรอบรู้ ความมั่นใจ ชัยชนะ คุณธรรม ความเมตตา ความใจ
กว้าง ความตั้งใจ มนต์ขลัง การหลงตัวเอง ความอิจฉา การหลอกลวง  

๑๓) สีเงิน (ความสง่างาม) หมายถึง ความหรูหรา เกียรติยศ ความสง่างาม 
ความมีน้ าใจ ความเข้าถึง ความกระจ่างชัด ความอ่อนโยน ความอ่อนไหว ความสร้างสรรค์ เทคโนโลยี ความ
ทันสมัย ความเป็นระบบระเบียบ ความเยือกเย็น ความเฉยชา การปกปิดความรู้สึก 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี ้
๑) ให้จัดท าธงตัวอย่างขนาดจ าลอง เพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งต่อไป 
๒) ให้รอผลการพิจารณาธงเรียบร้อยแล้ว จึงจะพิจารณาสีสถาบันให้เป็นสี

เดียวกับธงประจ าสถาบัน  
๓) ให้รอการผลการพิจารณาธง และสีประจ าสถาบันเรียบร้อยแล้ว จึงจะ

พิจารณาต้นไม้ ประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

/ระเบียบวาระท่ี ๖ … 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
๖.๑ ครุภัณฑ์มาตรฐานในแต่ละสาขาวิชา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ 
ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ในการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานแต่ละ

สาขาวิชา ที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการนั้น 
สถาบันฯจะต้องบริหารจัดการให้ชัดเจนเป็นไปตามเป้าหมาย 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ชี้แจงว่าในการ
จัดท าครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐานนั้น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เป็นประธานการจัดท า ซึ่ง
ขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกสาขาวิชา และอยู่ในขั้นตอนการเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๒ บุคลากรประจ าหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันฯ 
ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่าสถาบันฯ ควรก าหนดบุคลากรประจ า

หน่วยงานต่างๆ ของสถาบันฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ 
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ชี้แจงว่าการ

ก าหนดบุคลากรประจ าหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันฯ ต้องรอการจัดท ามาตรฐานต าแหน่งแล้วเสร็จก่อนจึงจะ
สามารถด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ต่อไป 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๓ แผนพัฒนาของสถาบันฯ 
ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่าสถาบันฯ ควรมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือวางแผนในการเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ และเพ่ือ
ก าหนดแผนงาน ในการพัฒนาคน การจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสถาบันฯ
ควรน าเข้าหารือในที่ประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาต่อไป 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ชี้แจงว่า 
ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเป็นผู้จัดท า โดยมิได้เชิญผู้อ านวยการสถาบันเข้าร่วมจัดท า ทราบข้อมูลเพียงแต่ว่า  

 
 

/ปีงบประมาณ… 
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้รับงบประมาณ ๓.๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นปีแรกที่
ได้ทราบงบประมาณล่วงหน้า ยอดเงินที่ได้รับนี้สถาบันฯ จะจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ต่อไป 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๔ ผลการประเมินสถาบันฯ  
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งผลการ

ประเมินสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ที่ประชุมทราบว่าทุกมาตรฐานตัวชี้วัดอยู่ในระดับดี มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดบัพอใช้ คือ เรื่องการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๕ การพัฒนาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม (เครื่องกล, ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ และ
ก่อสร้างโยธา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้
ความเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมนั้น หากสถาบันฯ มีความพร้อม และสนใจจะท าหลักสูตรนี้ ก็
จะให้ค าแนะน าในเรื่องการจัดท าหลักสูตร และเนื้อหารายวิชาการจัดการเรียนการสอน 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๖ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙   
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

 
 
 
 

  /(นางสาว… 
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