สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (Institute of Vocational Education Northern Region 4)

รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................................................

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๘ คน
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. นายสมคิด บุญเทวี
๓. นายสงวน
บุญปิยทัศน์
๔. ดร.มะณู
คุ้มกล่า
๕. นายการุญ
พรหมประกอบ
๖. ดร.ชัด
อินทะสี
๗. นางวัชรี
ห่วงศรี
๘. นายสมคิด
พวงชื่น

นายกสภาสถาบันฯ ประธานในที่ประชุม
ผู้อานวยการสถาบันฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๒. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๓. นายทองคา
ตินะลา
๔. นายสรรเสริญ
นภาพร
๕. นายคมกฤชช์
ธรรมรัตนกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/๒. คณะอนุกรรมการ…
หน้า | ๑
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๔ คน
๑. นายมานิตย์
มณีโชติ
อนุกรรมการ
๒. ดร.สุรพงษ์
พูลอิ่ม
รองผู้อานวยการฯ เข้าร่วมการประชุมแทน นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๓. นายสมบัติ
สุขขวัญ
รองผู้อานวยการฯ เข้าร่วมการประชุมแทน นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๔. นางดารินทร ยาวิเศษ
รองผู้อานวยการฯ เข้าร่วมการประชุมแทน นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๙ คน
๑. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์
อนุกรรมการ
๒. นายวรพงษ์
ขุนอินทร์
อนุกรรมการ
๓. นายอานาจ
พันธุ์เขียน
อนุกรรมการ
๔. นางสาวนีรนารา นาคราช
อนุกรรมการ
๕. นางสาวศิวาพร สอาดละออ
อนุกรรมการ
๖. นางสาวปารณีย์ อาพาศ
อนุกรรมการ
๗. นางปวสร
สินธุ์พูล
อนุกรรมการ
๘. ว่าที่ร้อยตรีสุนิศา เคหะวัน
อนุกรรมการ
๙. นางสาวกันติชา บินชัย
อนุกรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นางพรลินี
ชัยรัตน์
๒. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๓ คน
๑. นายทวี
มหาชัยวงษ์
๒. นายสันติ
คงบุญ
๓. นายสิงหา ตินชาติ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ครู แผนกวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู แผนกวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู แผนกวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
/เริ่มประชุม…
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้งที่ป ระชุมว่า มีการประชุมนายกสภาสถาบั นการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมือ่ วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา แต่เนื่องจากประธานติดราชการจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และได้นาผลสรุปการประชุมแจ้งให้ที่
ประชุมทราบตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบัน การอาชีวศึกษา
ภาคเหนื อ ๔ ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วัน พุธ ที่ ๒๓ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้ องประชุม สานักงานสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
เพิ่มกลุ่มภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันฯ
ดร.มะณู คุ้ ม กล่ า แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในการประชุ ม สภาสถาบั น ฯ ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบข้อบังคับ
สถาบันฯ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน พ.ศ. ... ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบหน่วยงานภายใต้สานักและศูนย์
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และเห็นชอบให้เพิ่มกลุ่มติดตามเฝ้าระวังทางเทคโนโลยี ในส่วนของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ซึง่ เดิมมี ๒ กลุ่ม เพิ่มอีก ๑ กลุ่ม เป็น ๓ กลุ่ม ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔…
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ การประเมินความพร้อมสถานศึกษาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร โดยคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุมว่า
ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี จานวน ๓ สาขาวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้แก่
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิช าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ของ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
โดยสถาบันฯ ได้กาหนดวันและเวลาในการประเมิน ดังนี้
วัน เดือน ปี

เวลา

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

สถานศึกษาที่รับการประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

สาขาวิชา
๑. เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
๒. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

ซึ่งสภาสถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของสถาบันฯ ประกอบด้วย
(๑) นายสงวน บุญปิยทัศน์ ประธานกรรมการ
(๒) นายทองคา ตินะลา

รองประธานกรรมการ

(๓) นายสมคิด บุญเทวี

กรรมการ

(๔) ดร. ชัด อินทะสี

กรรมการ

(๕) นางวัชรี ห่วงศรี

กรรมการ

(๖) นางพรลินี ชัยรัตน์

กรรมการและเลขานุการ

(๗) นางสาวกันติชา บินชัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ในการประเมินความพร้อมสถานศึกษาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะกรรมการประเมินของสถาบันฯจะใช้แบบประเมินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันฯ
ได้ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบวิธีการประเมิน พร้อมกับทาหนังสือแจ้งสถานศึกษาที่รับการประเมินให้ทราบ
กาหนดวันและเวลาที่คณะกรรมการเข้าประเมิน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/๔.๒ การประเมิน…
หน้า | ๔
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๔.๒ การประเมินความพร้อมสถานศึกษาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร โดยคณะกรรมการประเมินจากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบ ดังนี้
๑) วัน ที่ ๑๕ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการประเมิ น ความพร้อมจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดาเนินการประเมินความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยี
บั ณ ฑิต (ทล.บ.) สาขาวิช าเทคโนโลยีย านยนต์ และสาขาวิช าเทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิ ค
อุทัยธานี โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะเริ่ม
ด าเนิ น การประเมิ น ตั้ งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ น ต้ น ไป และใช้ แ บบประเมิ น ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
๒) วัน ที่ ๑๖ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการประเมิ นความพร้อมจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดาเนินการประเมินความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี ไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับ
มอบหมายจากสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะเริ่มดาเนินการประเมิน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป
ในการประเมิ น ความพร้อม สถาบั น ฯได้ ท าหนั งสื อ แจ้ งกาหนดการประเมิ น และส่ ง
แบบประเมิ น ให้ ส ถานศึ ก ษาแล้ ว และเชิ ญ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเข้ ารั บ ฟั ง การประชุ ม ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ เกณฑ์
การประเมิน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ ร่างประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง การรับสมัครและการรับผู้เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
นายสมคิด บุ ญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอร่าง
ประกาศสถาบั น การอาชีว ศึ กษาภาคเหนื อ ๔ เรื่อง การรับ สมั ครและการรับ ผู้ เข้ าศึ กษาในระดับ ปริญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ดังนี้

/(ร่าง)…
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(ร่าง)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เรื่อง การรับสมัคร และการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
----------------------------------------------------------------------เพื่อให้ การรับ สมัครและการรับผู้ เข้าศึกษาในระดับปริญ ญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นไปตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย การรับผู้เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัคร และ
การรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
๑. สาขาวิชา สถานศึกษาที่เปิดสอนและจานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชา
๑. เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)

๒. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
๓. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
(ต่อเนื่อง)
๔. การจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง)
๕. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
๖. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

จานวนนักศึกษา
(คน)
สถานศึกษาที่เปิดสอน
ระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๒๐
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
๒๐
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๒๐
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๒๐
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
๒๐
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
๒๐
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

๒๐
๒๐
๒๐

/๒. คุณสมบัติ…
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๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เรียน หรือเป็นคุณวุฒิการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๒.๒ เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรค
ที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีความผิดทางวินัยหรือเป็น
จาเลยในคดีอาญา
๓. เอกสารการสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร จานวน ๑ ฉบับ ตามแบบฟอร์มของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซึ่งกรอกรายละเอียด
อย่างครบถ้วน
๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป (ให้ติดในใบสมัคร ๒ รูป และ
บัตรประจาตัวสอบ จานวน ๑ รูป ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายสแกน)
๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายเอกสารขนาด A ๔ จานวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
๓.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร ถ่ายสาเนาขนาด A ๔ จานวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
๓.๕ สาเนา ใบ ปพ.๑ หรือ ใบ รบ.๑ หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา (สาหรับผู้สมัครที่กาลังศึกษา
อยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร) ถ่ายสาเนาขนาด A ๔ จานวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
๓.๖ ในกรณี ที่ ชื่อหรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกันให้ นาหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ใบเปลี่ ย นชื่อ ใบเปลี่ ยนนามสกุล มาแสดงพร้อมถ่ายส าเนาขนาด A ๔ จานวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง)
๔. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๔.๑ ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท โดยสมัครได้ที่
๔.๑.๑ วิท ยาลั ย เทคนิ คนครสวรรค์ เลขที่ ๔๐๐ ถนนสวรรค์ วิถี ตาบลนครสวรรค์ต ก อาเภอเมื อ ง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖ – ๒๒๑๓๙๐
๔.๑.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เลขที่ ๑๙๓ ถนนมาตุลี ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖ – ๒๒๑๓๖๐
๔.๑.๓ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร เลขที่ ๕๐ ถนนปิ่นดาริห์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕ – ๗๑๑๐๙๐
๔.๑.๔ วิท ยาลั ย เทคนิ ค อุทั ย ธานี เลขที่ ๕๘ หมู่ ๒ ถนนวงศาโรจน์ ต าบลอุ ทั ย ใหม่ อ าเภอเมื อ ง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖ – ๕๑๑๕๘๒
/๔.๒ การสมัคร…
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๔.๒ การสมัคร
กรอกใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครต่างๆ โดยชาระเงินค่าสมัคร จานวน ๒๐๐ บาท ที่งานทะเบียน
ของสถานศึก ษาที่ เปิ ดรับ สมัครในสาขาวิช าที่ก าหนด ตั้งแต่ วัน ที่ ๑ กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ ถึงวัน ที่ ๓๑ มี นาคม
๒๕๕๙
๕. การกาหนดระยะเวลา
๕.๑ นักศึกษาปกติ
ลาดับที่
รายการ
วัน เดือน ปี
๑
จาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร (ไม่เว้น
๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
วันหยุดราชการ)
๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๔ เมษายน ๒๕๕๙
๓
สอบคัดเลือก (เช้า) และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
๗ เมษายน ๒๕๕๙
๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
๕
รายงานตัว ทาสัญญามอบตัวลงทะเบียนเรียน
๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
๖
ปฐมนิเทศ
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๗
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
หมายเหตุ : วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาที่เปิดสอน
๕.๒ นักศึกษาโควต้าพิเศษ
ลาดับที่
รายการ
วัน เดือน ปี
๑
พิจารณานักศึกษาโควต้าพิเศษ
๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒
ประกาศผลนักศึกษาโควต้าพิเศษ
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๓
มอบตัวและลงทะเบียน
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หมายเหตุ : วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาที่เปิดสอน
๖. การรายงานตัว การทาสัญญามอบตัว และการปฐมนิเทศ
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ให้มารายงานตัวทาสัญญามอบตัว และปฐมนิเทศ ตามวันและเวลาที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ กาหนดไว้
ในข้อ ๕ ของประกาศฉบับนี้

/๗. การติดต่อ…
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๗. การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่งานทะเบียน โทรศัพท์ ๐๕๖ - ๒๒๑๓๙๐ เว็บไซต์ www.nkstec.ac.th
๗.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่งานทะเบียน โทรศัพท์๐๕๖-๒๒๑๓๖๐ เว็บไซต์ www.nwvoc.ac.th
๗.๓ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ที่งานทะเบียน โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๗๑๑๐๙๐ เว็บไซต์ www.kpt.ac.th
๗.๔ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่งานทะเบียน โทรศัพท์ ๐๕๖ – ๕๑๑๕๘๒ เว็บไซต์ www.uthai.ac.th
๗.๕ สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๕๕๑๖๓ โทรสาร ๐๕๖-๒๕๕๑๖๔
เว็บไซต์ www.venr-4.ac.th
จึ งประกาศมาเพื่ อ ให้ ทุ กสถานศึก ษาในสั งกั ดสถาบั น การอาชี ว ศึก ษาภาคเหนื อ ๔ ปฏิ บั ติ เป็ น
แนวทางเดียวกัน
ประกาศ ณ วันที่ ………………………………………..

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็น ชอบ และมอบสถาบัน ฯ แจ้งประกาศให้กับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ
ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทราบ และดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศ
๕.๒ ร่า งประกาศสถาบัน การอาชี วศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง กาหนดปฏิทิ น การศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ น าเสนอ
ร่างประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรื อ สายปฏิ บั ติก าร ภาคเรี ย นที่ ๒ และภาคฤดู ร้อน ปี ก ารศึ กษา ๒๕๕๘ ให้ ที่ ป ระชุม พิ จารณาตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ดังนี้

/(ร่าง)…
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(ร่าง)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
-----------------------------เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี สายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก ารของ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา
๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบันฯ
จึงกาหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในภาคเรียน
ที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วัน เดือน ปี
การปฏิบัติ
๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส่งผลการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ปัจฉิมนิเทศ (สถานศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
(สถานศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
(ส่งผลการเรียนที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔)
๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
(เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติผลการเรียนแล้ว)
๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาและยื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
สถานศึกษาเป็นผู้กาหนด รับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองปริญญาบัตร
หมายเหตุ : ปฏิทินนี้สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอน ๔ ภาคเรียน

/ภาคฤดูร้อน…
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ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วัน เดือน ปี
๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๙ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การปฏิบัติ
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ส่งผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อนและผลการสอบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ส่งผลการเรียนที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔)
๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
อนุมัติผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
และประกาศผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติผลการเรียนแล้ว)
๓๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาและยื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
สถานศึกษาเป็นผู้กาหนด
รับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองปริญญาบัตร
หมายเหตุ : ปฏิทินนี้สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
: กาหนดวันในปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ …………………………………….

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ แจ้ ง ข้ อ มู ล
เพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑) กาหนดวันเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา
สังกัดสถาบันฯ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี แต่ให้ยึดประกาศฉบับนี้เป็นหลัก
๒) เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันฯที่จะจบ
การศึกษา ซึ่งขณะนี้สถาบันฯ ได้ดาเนินการจัดทาเครื่องหมายที่จะใช้ติดกับชุดครุยปริญญา ได้แก่ เข็มวิทยฐานะ
หัวเข็มขัด เข็มกลัดเสื้อ กระดุม แผงคอ เนคไท และเข็มตราสัญลักษณ์สถาบัน เรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาสามารถ
ติดต่อขอซื้อได้จากสถาบันฯ
/ประธาน…
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ประธานกล่าวเสริมว่า เนื่องจากขณะนี้สถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศจะมีนักศึกษา
จบการศึกษาในหลั กสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี จานวน ๒ รุ่น และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาลั ง
ดาเนินการขอพระราชทานนามสถาบันและขอพระราชทานผู้มอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษากับทาง
สานักพระราชวัง ซึง่ การพระราชทานปริญญาบัตร อาจจะดาเนินการพร้อมกันครั้งละ ๒ – ๓ รุ่น
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบ และมอบสถาบันฯ แจ้งประกาศให้กับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯที่
เปิดสอนระดับปริญญาตรีทราบและดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศ
๕.๓ ร่างข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ...
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันฯ นาเสนอร่างข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย สาขา
ของปริญ ญากิตติมศักดิ์ และหลั กเกณฑ์ การให้ ปริญ ญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ... ให้ ที่ป ระชุมพิจารณาตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ดังนี้
(ร่าง)

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ว่าด้วยสาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ….
………………………………
โดยที่เป็น การสมควรตราข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนื อ ๔ ว่าด้วยสาขาของปริญญา
กิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) และมาตรา ๔๕
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยสาขาของปริญญา
กิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

/ข้อ ๓…
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ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
“คณะกรรมการสภาสถาบั น ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาสถาบั น การอาชีว ศึก ษา
ภาคเหนือ ๔
“คณะกรรมการสภาวิชาการ”หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
“ผู้อานวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
“รองผู้อานวยการสถาบัน” หมายความว่า รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
“ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการสถาบั น ”หมายความว่ า ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔
“ผู้อานวยการวิทยาลัย ” หมายความว่า ผู้อานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
“รองผู้อานวยการวิทยาลัย ” หมายความว่า รองผู้อานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการพิ จ ารณาบุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ ปริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์
ข้อ ๔ ปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อบังคับนี้มีหนึ่งชั้น คือ ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ข้ อ ๕ การให้ ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ต ามข้ อ บั งคั บ นี้ ให้ เฉพาะในสาขาวิช าที่ ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจา
ตาแหน่ง ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และต้องเป็นสาขาหรือวิชาเอกที่มีการสอนในสถาบันเท่านั้น
โดยระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกต่อท้ายปริญญา
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ตามวรรคหนึ่งแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเกินกว่าหนึ่งสาขาหรือวิชาเอกในปี
การศึกษาเดียวกันจะกระทามิได้ และสถาบันจะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจา ผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ใน
สถาบัน นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในขณะดารงตาแหน่งนั้นมิได้
ข้ อ ๖ บุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ต้ อ งเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส มควร
แก่ปริญญานั้น และเป็นผู้ทรงเกียรติคุณ มีคุณธรรม ทั้งต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
/๑) มีผลงาน…
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๑) มีผลงานทางวิช าการดีเด่น หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิช าชีพ ระดับดีเด่นในสาขา
หรือวิชาเอกที่มีการเรียนการสอนในสถาบัน
๒) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือการงานที่เป็นประโยชน์ยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
๓) เป็นผู้ประกอบสัมมาอาชีวะประสบความสาเร็จอย่างยิ่ง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น
ข้ อ ๗ ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ ปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ได้ แ ก่ คณะกรรมการสภาสถาบั น
ผู้อานวยการสถาบัน รองผู้อานวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการวิทยาลัย รองผู้อานวยการ
วิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน
ข้อ ๘ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง โดยคาแนะนาของผู้อานวยการสถาบัน
เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ” ขึ้นคณะหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณาบุคคล
ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสถาบัน เป็นประธาน
๒) รองผู้อานวยการสถาบันซึ่งเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๓) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๒๓ (๕) ซึ่งเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
๔) คณะกรรมการสภาวิชาการของสถาบัน ซึ่งเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๕) ผู้อานวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๖) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน
ซึ่งเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๗) ผู้อานวยการสานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๙ ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานผู้ อานวยการสถาบั น หรือ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมายจากผู้ อ านวยการ
สานักงานผู้อานวยการสถาบัน รวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามข้อ ๗
ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อ ๘ เพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์พิจารณาชื่อที่เสนอตาม
ข้อ ๙ แล้ ว จั ด ท าเป็ น บั ญ ชี ข องแต่ ล ะสาขาหรื อ วิช าเอกเรีย งตามล าดั บ อั ก ษรชื่ อ บุ ค คล พร้อ มประวั ติ ข้ อ มู ล
รายละเอี ย ดที่ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาเสนอต่ อ สภาสถาบั น สาขาหรื อ วิ ช าเอกละไม่ เกิ น สามคน ในแต่ ล ะ
ปีการศึกษา
/ผู้ที่ได้รับ…
หน้า | ๑๔
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ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต้องได้รับอนุมัติโดยมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนคณะกรรมการ
สภาสถาบันที่เข้าประชุม
ข้อ ๑๑ ให้ ค ณะกรรมการพิ จารณาบุ คคลที่ ส มควรได้รับ ปริญ ญากิ ต ติ ม ศัก ดิ์ เสนอรายชื่ อ บุ ค คล
ผู้ส มควรได้รับ ปริญ ญากิตติมศักดิ์ตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ต่อสภาสถาบัน ก่อนการพระราชทานปริญ ญาบั ตร
ประจาปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้อานวยการสถาบันโดยความเห็นชอบของนายกสภาสถาบันอาจเสนอ
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ประมุขของรัฐต่างประเทศ และบุคคลที่น่ายกย่องของมิตร
ประเทศที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต่อสภาสถาบันก่อนการพระราชทานปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ให้ เลขานุการสภาสถาบันประมวลประวัติ ผลงานหรือรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ตามวรรคหนึ่งไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน
ข้อ ๑๓ การดาเนินการตามข้อบังคับนี้ให้กระทาเป็นการลับ
ข้อ ๑๔ ให้ผู้อานวยการสถาบั นเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้อานวยการสถาบันโดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบันมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ………………………………………

(นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ)
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ประธานเสนอความเห็ น ว่าควรเปลี่ยนข้อความในข้อ ๘ ๓) โดยให้ ใช้กรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๒๓ (๕) เพื่อเป็นการกระจายคณะกรรมการไปตามส่วนต่างๆ
นางวัชรี ห่วงศรี กรรมการสภาสถาบันฯ ซักถามในที่ประชุมว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร
สามารถมีสิทธิเสนอผู้ใดที่เห็นสมควรได้หรือไม่ ซึง่ ดร.ชัด อินทะสี ตอบว่าสามารถคัดเลือกตัวแทนได้ เพียง ๑ คน
เท่านั้นที่เห็นสมควรเสนอชื่อ
/มติที่ประชุม…
หน้า | ๑๕
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี้
๑) ร่ า งข้ อ บั งคั บ สถาบั น ฯ ว่า ด้ ว ยสาขาของปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ และหลั ก เกณฑ์ ก ารให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ….
๒) มอบสถาบันฯ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๕.๔ เห็นชอบหลักสูตรปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า ง ของ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ นาเสนอหลั กสูตรปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการ สาขาวิช าเทคโนโลยีการก่อสร้าง
(ต่อเนื่อง) ที่จะเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๕๙ ให้ ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติที่ประชุม คณะกรรมการสภาสถาบันฯ มอบให้ อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
(ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ทบทวนแผนการเรียนให้สอดคล้องกับ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างสมัยใหม่
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๑ สรุปรายละเอียดค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรีปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่สถานศึกษา
ในสังกัดสถาบันฯ ได้รับ
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากศูนย์ประสานงานสถาบันมีหนังสือแจ้งมายังสถาบันฯ
เรื่องงบประมาณรายหัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น เงินจะเข้าวิทยาลัยที่ทาการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี
โดยตรง ซึ่งจะไม่ผ่ านสถาบั น ฯ ส่ ว นเงิน งบประมาณจัด ตั้งสถาบั นฯที่เข้ าสถาบัน ฯ ทางสถาบัน ฯ สามารถใช้
งบประมาณในส่วนนี้เพื่อบริหารจัดการงานในสถาบันฯ ได้แก่ โครงการต่างๆ ของสถาบันฯ ได้โดยตรง
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๒ การติดตามการจัดสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เรื่อง Intelligent
Invertor ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันฯ สอบถามความคืบหน้าในการจัดสัมมนา
ทางวิ ช าการในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า เรื่ อ ง Intelligent Invertor ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์
ซึ่งมอบหมายให้ ดร.สุรพงษ์ พูลอิ่ม รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นผู้ประสานงาน
ในการดาเนินการ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/๖.๓ ร่างระเบียบ…
หน้า | ๑๖

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (Institute of Vocational Education Northern Region 4)

๖.๓ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็ น ชอบให้ ป ระชุ ม สภาสถาบั น ฯ ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๙ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นางพรลินี ชัยรัตน์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

หน้า | ๑๗

