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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

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

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๙ คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
๓. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ 
๔. นายสงวน บุญปิยทัศน ์ กรรมการ 
๕. นายทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๖. นายการุญ  พรหมประกอบ กรรมการ 
๗. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๘. นางวัชรี ห่วงศร ี กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๒. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๓. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๔. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

 

 

 

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

๑. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๒. นายสาคร ศิรวิัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๓. นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์ อนุกรรมการ 
๔. ดร.สุรพงษ์ พูลอิ่ม รองผู้อ านวยการฯ  เข้าร่วมประชุมแทนนายสุเทพ  ศรีศักดิ์วรชัย 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
ผู้ไม่มาประชุม  

(ไม่มี) 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๗ คน  

๑. นายอ านาจ พันธุ์เขียน อนุกรรมการ 
๒. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ อนุกรรมการ 
๓. นายวรพงษ์ ขุนอินทร์ อนุกรรมการ 
๔. นางสาวนีรนารา นาคราช อนุกรรมการ 
๕. นางสาวศิวาพร สอาดละออ อนุกรรมการ 
๖. นางสาวปารณีย์ อ าพาศ อนุกรรมการ 
๗. นางปวสร สินธุ์พูล อนุกรรมการ 

   ผู้ไม่มาประชุม ๔ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 
๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน อนุกรรมการ 
๔. นางสาวกันติชา บินชัย อนุกรรมการ 

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ  
(ไม่มี) 

 

 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การนิเทศการเรียนการสอนนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งสถาบันฯ จะต้องติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยแต่งตั้งคณะท างานออกไปนิเทศ     
การเรียนการสอนของอาจารย์ในสถานศึกษาและสถานประกอบการพร้อมกับจัดท ารายงานผลการนิเทศแจ้ง
สถาบันฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป   
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

๑.๒ การส่งเสริม สนับสนุน นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายส่งเสริม 

สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท านวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้
ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะจากการเรียน เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและสถานศึกษา ซึ่งอาจจะ
ท าใหม่หรือปรับปรุงของเดิมให้ดียิ่งขึ้น ใช้งานได้จริง และเป็นประโยชน์กับสังคม ซึ่งสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษ า
ภาคเหนือ ๔ อาจมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯเท่าที่
จะสามารถท าได้ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์ 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓…   
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
(ไมมี่) 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๕.๑ อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔   
ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  รายงานความ

คืบหน้าในการจัดท าร่างอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในวิทยาลัยสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในส่วนของภาควิชา การก าหนดชื่อภาควิชา และการก าหนดหน่วยงาน
ภายใตภ้าควิชา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้จัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมตามที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ 
ระดับปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

คณะ ภาควิชา สาขาวิชา… (ต่อเนื่อง) แผนกวิชา 

๑ 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เครื่องกล อุตสาหกรรม
และโลหะการ 

เทคโนโลยียานยนต์ ช่างยนต์ 
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ช่างกลโรงงาน 

 ช่างเชื่อมโลหะ 
 ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์    
เมคคาทรอนิกส์ 
และเครื่องมือวัด 

เทคโนโลยีไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ช่างเครื่องมือวัด 

 ช่างเมคคาทรอนิกส์ 

ก่อสร้าง โยธา 
สถาปัตยกรรมและส ารวจ 

 

เทคโนโลยีการก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง 
 ช่างโยธา 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแต่ง

ภายใน 
ช่างสถาปัตยกรรม 

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  

 ช่างส ารวจ 

/คณะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 
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ล าดับที่ 
ระดับปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

คณะ ภาควิชา สาขาวิชา… (ต่อเนื่อง) แผนกวิชา 

๒ 
คณะเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี บัญชี 

การตลาด การตลาดและการขาย 
 ธุรกิจค้าปลีก 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การจัดการส านักงาน เลขานุการ 
การจัดการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ 

๓ 
คณะเทคโนโลยี
การท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

การท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

การโรงแรม การโรงแรมและการบริการ 

๔ 
คณะเทคโนโลยี   

คหกรรม 
 

เทคโนโลยีอาหารและ
โภชนาการ 

คหกรรมศาสตร์ การจัดการงานคหกรรม 
เทค โน โลยี ก ารออกแบ บ
แฟชั่น 

๕ 
คณะเทคโนโลยี

ศิลปกรรม 
มัณฑนศิลป์ 

ดิจิตอลกราฟิก 

ศิลปกรรม 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

วิจิตรศิลป์ 
ช่างทองหลวง 

ออกแบบรูปพรรณอัญมณี
และเครื่องประดับ 

๖ 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มติที่ประชุม   มอบให้ ดร.มะณู คุ้มกล่ า ไปศึกษา และสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยให้
น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

/๕.๒ ร่างข้อบังคับ… 
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๕.๒ ร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
  ดร.ชัด  อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอร่าง
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมพิจารณา สืบเนื่องจาก
การประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
ปรับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ ที่จะต้องอ้างอิงจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงไดป้รับแก้ไขข้อความใหมแ่ล้ว ดังนี้ 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ 

 ๕.๑ มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน 

 ๕.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

 ๕.๓ มีคุณธรรมและจริยธรรมสมควรเป็นอาจารย์ 

 ๕.๔ ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 

 ๕.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น  ๆ

 ๕.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๕.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

๕.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

๕.๙ ไม่เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการเห็นชอบข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ปรับแก้ไข
ข้อความ ดังนี้ 

๑) ให้เปลี่ยนข้อความ “หมายความถึง” ในข้อ ๓ บรรทัดที่ ๕ และบรรทัดที่ ๗ ของร่าง
ข้อบังคับฯ เป็น “หมายความว่า”  

๒) ให้ตัดข้อความในข้อ ๕.๔  
๓) ให้แก้ไขความในข้อ ๖.๒ “คราวละ ๑ ปีการศึกษา” เป็น “ตามค าสั่งแต่งตั้ง” 

 
/ระเบียบวาระท่ี ๖… 



         

หน้า | ๗  

 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 ๖.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็นด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งบังคับ
ใช้กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนระดับปริญญา ว่าจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๙  ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ระดับคะแนน TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เท่ากับ 
500 คะแนน ซึ่งในส่วนของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยังไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ไว้  แต่สถาบันฯ ควรจะวางแผนด าเนินการจัดอบรมและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากรที่จะสอนในระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์  

 ประธานให้ความเห็นว่าเรื่องนี้มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร ซึ่งสถาบันฯ จะต้องจัดท ามาตรฐานต าแหน่งและจัดท าข้อบังคับของสถาบันฯ ที่ก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๒ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
 ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐ น. 
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                                                                       (นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
             ผู้บันทึกการประชุม     
                                                           
 

                                                                     
            (นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
           ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                                                                              
                                                                                      

                                                                             
             (นางพรลินี  ชัยรัตน์) 
                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                                
                                                                                        

                                                                       
                    (นายสมคิด  บุญเทวี) 
                    ผู้รับรองรายงานการประชุม 


