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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 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. นายการุญ  พรหมประกอบ 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. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๓. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๔. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๔ คน  

๑. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๒. นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์ อนุกรรมการ 
๓. นายสุเทพ ศรศีักดิ์วรชัย อนุกรรมการ 
๔. นายทรงวุฒ ิ เรือนไทย รองผู้อ านวยการฯ  เข้าร่วมประชุมแทนนายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ 

                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
  /ผู้ไม่มาประชุม… 
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ผู้ไม่มาประชุม  
(ไม่มี) 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๑๑ คน  

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

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ  
(ไม่มี) 

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณ ะกรรมการในที่ ป ระชุ ม  ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบั น               

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่  ๖/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่  ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม 

วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

/ระเบียบวาระที่ ๓…   
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานความคืบหน้าใน

การจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔             
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไปศึกษา และสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยให้น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  หลังจากนั้นคณะท างานได้จัดท า
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดรูปแบบภาควิชา และได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และหัวหน้าแผนกวิชาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ  ซึ่งรายละเอียดในแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยความคิดเห็นในการจัดรูปแบบการแบ่งเป็นภาควิชา เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

แบบที่ ๑ แบ่งเป็นประเภทวิชาโดยจัดได้เป็น ๕ ภาควิชา ได้แก่  
๑) ภาควิชาอุตสาหกรรม  
๒) ภาควิชาพาณิชยกรรม  
๓) ภาควิชาคหกรรม  
๔) ภาควิชาศิลปกรรม 
๕) ภาควิชาสามัญสัมพันธ์ 

แบบที่ ๒ แบ่งเป็นประเภทวิชาโดยจัดได้เป็น ๗ ภาควิชา ได้แก่ 
๑) ภาควิชาการโยธาและก่อสร้าง 
๒) ภาควิชาอุตสาหกรรมเครื่องกล 
๓) ภาควิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔) ภาควิชาการจัดการธุรกิจพณิชยกรรม 
๕) ภาควิชาการจัดการงานคหกรรม 
๖) ภาควิชาการจัดการงานศิลปะ 
๗) ภาควิชาสามัญและสัมพันธ์ 

จากแบบสอบถามที่ส่งกลับมา จ านวน ๖๒ ฉบับ สรุปผลความคิดเห็น ดังนี้ 
๑) เลือกแบบที่ ๑ คือ แบ่งเป็น ๕ ภาควิชา จ านวน ๒๓ ฉบับ  
๒) เลือกแบบที่ ๒ คือ แบ่งเป็น ๗ ภาควิชา จ านวน ๓๙ ฉบับ 
 

 
 

 
/แต่เนื่องจาก… 
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แต่เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าลังด าเนินการจัดท าระเบียบ
บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา คณะท างานจึงขอชะลอการจัดท าร่างอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายใน
วิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ไว้ก่อนจนกว่าทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจะน ามาปรับใช้กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ต่อไป 

ประธานที่ประชุมให้ความเห็นว่า ควรชะลอการจัดท าไว้ก่อน โดยให้ใช้การแบ่งส่วน
ราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ส่วนการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยให้ใช้ระเบียบบริหาร
สถานศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปก่อน  
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบให้สถาบันฯ ชะลอการจัดท าร่างอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายใน
วิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จนกว่าทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการ
จัดท าระเบียบบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ การจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  

ประธานเสนอที่ประชุมว่าตามที่สถาบันฯ จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบั ติการของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนั้น 
ควรจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นและ
ใช้ประกอบข้อมูลงานประกันคุณภาพสถาบันฯ 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการรับทราบ 

๔.๒ การเตรียมการฝึกอบรมจัดท าแผนการฝึกอาชีพตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และจัด
มุทิตาจิตให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯที่เกษียณอายุราชการ  

นายสมคิด  บุญเทวี  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอให้ที่
ประชุมทราบ เรื่องความคืบหน้าในการเตรียมการฝึกอบรมจัดท าแผนการฝึกอาชีพตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   

 

/ระหว่างวันที่… 
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ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ รีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น สถาบันฯจะให้
อาจารย์ที่สอนในระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี เข้ารับการ
ฝึกอบรมพร้อมกับน าทุกรายวิชาที่จัดสอนในสถานประกอบการมาจัดการท าแผนการฝึก  สถาบันฯ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าที่พัก และค่าอาหารตลอดการฝึกอบรม  สถานศึกษารับผิดชอบค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงใน
วันเดินทาง นอกจากกิจกรรมการจัดฝึกอบรมแล้ว สถาบันฯ จะจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบันฯที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.  

 ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ควรให้นายสุบิน แพทย์รัตน์ เป็นวิทยากรน าเสนอ
หลักสูตรตัวอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางการจัดท าแผนการฝึกอาชีพ 

 นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็นใน
ที่ประชุมว่า สถาบันฯควรเตรียมแบบฟอร์มในการจัดท าแผนการฝึกอาชีพให้เรียบร้อยและเพียงพอ นอกจากนี้
ควรแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบล่วงหน้าส าหรับสิ่งต่างๆ ที่จะต้องน าไปด้วยในการจัดท าแผนการฝึกอาชีพ 
เพ่ือให้การฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการรบัทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. ….  
ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอ ร่างข้อบังคับ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
ปริญญา พ.ศ. …. ให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(ร่าง)… 
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(ร่าง) 
 

 
 
 

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-------------------------------------- 
โดยที่มีประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ .ศ. ๒๕๕๘ ให้ใช้กับสถาบันการ
อาชีวศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นชอบ
ให้ออกประกาศดังกล่าว 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๘) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา        
พ.ศ. ๒๕๕๑  และสอดคล้องกับกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และโดยมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี ้
“สถาบัน”   หมายความว่า    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
“สภาสถาบัน”   หมายความว่า    สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
“ผู้อ านวยการสถาบัน” หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
“รองผู้อ านวยการสถาบัน” หมายความว่า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา    

ภาคเหนือ ๔ 
“ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน” หมายความว่า  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 
/“ผู้อ านวยการวิทยาลัย”… 
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“ผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้อ านวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  

 “รองผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายความว่า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

ข้อ ๔  ให้ผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวดที ่๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือเกื้อหนุนให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไก การประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
(๑) เพ่ือให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้มีการพัฒนา ยกระดับ ขีดความสามารถ

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

(๒) เพ่ือควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับสาขาวิชา คณะ และ
สถานศกึษา ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันก าหนดขึ้น 

(๓) เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพไปปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

(๔) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
(๕) เพ่ือให้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ข้อ ๗  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก และการประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษารับรอง 

/(๑) การประกัน… 
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(๑) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การควบคุม การประเมิน การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ซึ่งด าเนินการโดยบุคลากรของสถาบันหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบัน 

(๒) การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

(๓) การประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรอง 
หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษาที่สถาบันพัฒนาขึ้นและได้รับการรับรองในระดับสากล โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ข้อ ๘ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นระบบที่สถาบันพัฒนาขึ้น โดยด าเนินการ ดังนี้  
(๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
(๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(๓) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบัน 
(๔) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๕) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
(๖) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๗) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
 

นอกจากนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันและ
สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย      
หนึ่งครั้งในทุกสามปี  

หมวดที ่๒ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อ ๙ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญา มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี ประกอบด้วย  

(๑) ผู้แทนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ  
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ ที่มีองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นรอง

ประธานกรรมการ  
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษาอุดมศึกษา สถานศึกษาเอกชน 

หรือองค์กรท้องถิ่น เป็น กรรมการ 
/(๔) ผู้แทน… 
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(๔) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็น กรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการสถาบัน เป็น กรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองผู้อ านวยการสถาบันที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน มีดังนี้ 
(๑) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
(๒) เสนอสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
(๓) ประสานงานกับคณะกรรมการสภาสถาบันการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในการจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

(๔) ก ากับติดตามการด าเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ โดยก ากับ ติดตามการท างานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

(๕) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาสถาบัน ทราบ 
 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญา รับผิดชอบก าหนดนโยบาย 
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ และให้มีการทบทวนนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี  

 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญา จัดท าคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในข้อ ๘ โดยคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาต้องครอบคลุม 

(๑) ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๒ ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาก าหนด 
 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีวาระการด ารงต าแหน่ งคราวละ ๓ ปี 
ประกอบด้วย 

(๑) รองผู้อ านวยการสถาบัน เป็น ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนกรรมการสภาสถาบัน เป็น รองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เป็น รองประธานกรรมการ 
 

/(๔) รองผู้อ านวยการ… 
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(๔) รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็น กรรรมการ 

(๕) ผู้แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี เป็น กรรมการ 
(๖) ผู้แทนหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น กรรมการและเลขานุการ 
(๗) เจ้าหน้าที่สถาบันที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็น 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๘) ผู้แทนกรรมการสภาสถาบัน เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
(๑) จัดกระบวนการพัฒนาการอาชีวศึกษา ระดับปริญญา ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(๒) จัดท ามาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญา ใน

สถานศึกษา โดยการจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการด าเนินการตามแผน 
(๓) จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน 
(๔) สร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ

เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 
 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถาบัน มีวาระการด ารงต าแหน่ง   
คราวละ ๓ ปี ประกอบด้วย 

(๑) รองผู้อ านวยการสถาบัน เป็น ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน เป็น รองประธานกรรมการ 
(๓) หัวหน้าสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี เป็น กรรมการ 
(๔) รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็น กรรรมการและ

เลขานุการ 
(๕) ผู้แทนหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็น 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
(๑) จัดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
(๒) จัดท าคู่มือ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๓) เสนอแนะมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
/ข้อ ๑๔… 
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ข้อ ๑๔  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี 
ประกอบด้วย  

(๑) ผู้อ านวยการสถาบัน เป็น ประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้อ านวยการสถาบัน เป็น รองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ เป็น กรรมการ 
(๔) รองผู้อ านวยการสถาบันที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น กรรรมการและ

เลขานุการ 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีดังนี้ 
(๑) จัดกระบวนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบ

คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เปิดสอน ระดับปริญญา ให้สอดคล้องกับกฏกระทรวง และ
ประกาศคณะกรรมการ การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๒) จัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน 
(๓) จัดท าแผนการประเมิน และก าหนดวัน เวลาการประเมิน 
(๔) ท าการประเมินคุณภาพสาขาวิชา หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสาขาวิชา 
(๕) จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา ระดับปริญญาของสถาบัน 
 

ข้อ ๑๕  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันที่ เปิดสอนระดับปริญญาตรีแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับสาขา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
หมวดที่ ๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
(๑) การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ต้องครอบคลุมมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา        
พ.ศ. ๒๕๕๘ และครอบคลุมภารกิจของสถาบัน รวมถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

(๒) การประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการภายในสถาบัน ต้องครอบคลุมภารกิจของ
ฝ่ายและกลุ่มงาน และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

/(๓) การประกัน… 
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(๓) การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา ต้องครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษา
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับสถาบัน ส่วนราชการภายในสถาบัน และระดับ
สถานศึกษา รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นด้วย และให้การจัดการความเสี่ยง
ครอบคลุมถึงจรรยาบรรณของบุคลากรด้วย 

 

ข้อ ๑๗ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

ข้อ ๑๘ ต้องเผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และรายงานผลการประเมินการศึกษาคุณภาพภายนอกต่อสาธารณชน 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้อ านวยการสถาบันตีความและวินิจฉัย และ
ถือค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 
 

 
ประกาศ ณ วันที่    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 
 

(นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ) 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 
 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

๖.๑ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)   

ดร.มะณู คุ้มกล่ า  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอในที่
ประชุมว่า ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  

 

/สาขาวิชา… 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา  
ภาคเหนือ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน สถาบันฯ จะด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา  ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
ระดับปริญญาตรสีายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๒ การจัดท าชุดเอกสารแสดงล าดับขั้นตอนการจัดท ากิจกรรม/โครงการ ของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔    

ประธานให้ความเห็นในที่ประชุมว่า สถาบันฯ ควรจัดท าชุดเอกสารแสดงล าดับ
ขั้นตอนการจัดท ากิจกรรม/โครงการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เพ่ือให้สถานศึกษาต่างๆ ในสังกัด
สถาบันฯ ใช้รูปแบบที่เหมือนกัน โดยมีล าดับขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้อง   

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
  

๖.๓ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ในที่ประชุมว่า สถาบันฯ ควรมีศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วยอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ พลังงานทดแทน เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องมือ
ทดสอบต่างๆ และนวัตกรรมอ่ืนๆ ที่ใช้เทคโนโลยีในระดับปานกลางและระดับสูง โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้
ความรู้และทักษะ ซึ่งความรู้และทักษะทางวิชาการดังกล่าวไม่มีให้ฝึกในสถานประกอบการ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

 

 

 

 

 

/๖.๔ ร่างระเบียบ… 



         

หน้า | ๑๔  

 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

๖.๔ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม         
พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
                              
                    
                                                                           
                                                                       (นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
             ผู้บันทึกการประชุม     
                                                           
                                                                        
 
            (นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
           ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                                                                              
                                                                                                
 
             (นางพรลินี  ชัยรัตน์) 
                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                                
                                                                             
 
                    (นายสมคิด  บุญเทวี) 
                    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


