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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................................................
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๗ คน
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. ดร.มะณู
คุ้มกล่า
๓. นายสงวน
บุญปิยทัศน์
๔. ดร.ทองคา
ตินะลา
๕. ดร.ชัด
อินทะสี
๖. นายสมคิด
พวงชื่น
๗. ดร.สุรางค์
อภิรมย์วิไลชัย
ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๒. นายสมชาย เจนพานิช
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๔. นายสรรเสริญ นภาพร
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล

นายกสภาสถาบันฯ ประธานในที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๕ คน
๑. นายสถาพร
๒. ดร.ศิวรักษ์
๓. ดร.ทรงวุฒิ

โพธิ์หวี
บุญประเสริฐ
เรือนไทย

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
รองผู้อานวยการ เข้าร่วมประชุมแทน
นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
/๔. นางสุภลักษณ์…
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๔. นางสุภลักษณ์ ประภากิตติรัตน์

๕. นางพัชรีย์

พรมแก้วงาม

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
นายปรีชา
การัก

ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
เข้าร่วมประชุมแทน นายสมเจตน์ พรหมบุญตา ผู้อานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รองผู้อานวยการ เข้าร่วมประชุมแทน นายชัยณรงค์ คัชมาตย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
อนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๘ คน
๑. นางพรลินี
ชัยรัตน์
อนุกรรมการ
๒. นายวรพงษ์
ขุนอินทร์
อนุกรรมการ
๓. นางสาวนีรนารา นาคราช
อนุกรรมการ
๔. นางสาวศิวาพร สอาดละออ
อนุกรรมการ
๕. นางสาวปารณีย์ อาพาศ
อนุกรรมการ
๖. นางปวสร
สินธุ์พูล
อนุกรรมการ
๗. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน
อนุกรรมการ
๘. นางสาวกันติชา บินชัย
อนุกรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
( ไม่มี )
๔. ผู้เข้าร่วมการประชุม จานวน ๒ คน
๑. ดร.แทน
โมราราย

๒. นายรังสันต์ นุสติ

รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
รักษาราชการแทนรองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รักษาราชการแทนรองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔

/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ตอบการหารือข้อกฎหมายกรณีการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้ ง ที ่ ป ระชุ ม ว่ า ในการสรรหาผู ้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น สภาสถาบัน ฯ ได้ด าเนินการตามกฏหมายแห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๕ (๒) ซึ่งสภาสถาบันมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของสถาบัน และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน
เกี่ยวกับการดาเนินการของสถาบัน และการที่สภาสถาบัน ฯ ออกข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สภาสถาบัน ฯ ได้ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน โดยอาศัยอานาจหน้าที่ตามมาตรา
๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๘) ได้ตอบการหารือข้อกฎหมายกรณีการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่า สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ด าเนินการถูกต้องเป็นไปตาม
กฎหมายแห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพื่อให้การด าเนินการในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นั้น ประธานแจ้งที่ประชุมว่าจะนาเรื่องนี้บรรจุในระเบียบวาระ
ที่ ๕.๑ เพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ
๑.๒ การเลื่อนนัดประชุมสภาสถาบัน ฯ
ประธานแจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น แต่เนื่องจากประธานติดภารกิจเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) จึงขอเลื่อนกาหนดการประชุมให้เร็วขึ้น เป็นวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ
/๑.๓ แนะนา…
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๑.๓ แนะนาผู้อานวยการสถานศึกษา ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาใน
สังกัดสถาบัน ฯ
ประธานแนะนา นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ที่ย้าย
มาดารงตาแหน่งใหม่ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/
๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ประธานเสนอให้ที่ประชุมตรวจสอบมติของการประชุม สภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ว่า ที่ประชุมมี
มติให้สถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดสถาบัน ฯ ปรับแก้ไขแผนการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ เพิ่มจานวนนักเรียน
นักศึกษา โดยที่สถานศึกษาจะต้องใช้ ยุทธศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจให้มีผู้มาสมัครเรียนเพิ่มขึ้น เช่น การ
ออกไปแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ หรือ การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนอกจากจะมีแผนการ
รับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรปกติแล้ว จะต้องมีแผนในการรับผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใน
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของผู้สนใจเรียน ตามลักษณะประเภทวิชาที่สถานศึกษาเปิดสอน
และเมื่อพิจารณารายละเอียดในบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีข้อความตามที่
ประชุมมีมติเสนอแนะให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ทั้ง ๖ สถานศึกษาปรับแก้ไขเพิ่มจานวนการรับนักเรียน
นักศึกษา หลักสูตรปกติ และการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และยุทธศาสตร์
ที่ใช้ในการเพิ่มจานวนผู้เรียน ดังนั้นเลขานุการที่ประชุมจะต้องปรับแก้ไขข้อความให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว ซึ่งข้อมูลในบันทึกรายงานการประชุม นี้จะเป็นหลักฐานว่าสถานศึกษาและสถาบัน ฯ ได้ ดาเนินการรับ
นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติให้ปรับแก้ไขข้อความ ในมติการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ เรื่อง เห็นชอบแผนการรับนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นั กศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดังนี้
มติที่ประชุม คณะกรรมการไม่เห็นชอบแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาใน
สังกัดสถาบัน ฯ ทั้ง ๖ สถานศึกษา โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
/๑) ปรับแก้ไข…
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๑) ปรับแก้ไขแผนการรับนักเรียน นักศึกษาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒) เพิ่มแผนการรับผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามนโยบาย
กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ (กรอ.หอการค้าภาคเหนือ) และนโยบายของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)
๓) ระบุยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการเพิ่มจานวนผู้เรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายใน
การรับ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอที่ประชุมว่า
ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ
๓.๒ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายกลุ่มหอการค้าภาคเหนือ (กรอ.หอการค้าภาคเหนือ) และนโยบายคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐแล ะ
เอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) สถาบัน ฯ ได้เชิญรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
หรือผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสานักงานสถาบัน ฯ โดยมี ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นประธานในการประชุม เพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานตามที่สภาสถาบัน ฯ มอบหมาย และเตรียมข้อมูลนาเสนอให้สภาสถาบัน ฯ ทราบใน
การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ที่รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ รั บ ผิ ด ชอบเกี ่ ย วกั บ เครื ่ อ งมื อ วั ด และการควบคุ ม
อุตสาหกรรม
๒) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร รับผิดชอบกลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอาชีพ
รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี
๓) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รับผิดชอบ กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
๔) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รับผิดชอบ กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์และกายอุปกรณ์
๕) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รับผิดชอบ กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซับพลายเชน
๖) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ รับผิดชอบ เรื่องสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุ
และกลุ่มที่สภาสถาบัน ฯ จัดให้เป็นศูนย์ฝ ึกอบรมความเป็นเลิศ (Excellent Training
Center) ได้แก่
๑) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicle)
๒) เครื่องมือวัดควบคุมอุตสาหกรรม (Industrial Control Instruments)
/๓) Coding…
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๓) Coding Computer
และในการประชุมวันนี้ สถาบัน ฯ จะขอให้ผู้รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวแต่ล ะ
สถานศึกษานาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินงานให้สภาสถาบัน ฯ ทราบตามลาดับ ดังนี้
๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ดร.แทน โมราราย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รักษาราชการรอง
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอว่า ตามที่วิทยาลัย ฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและการควบคุมอุตสาหกรรม นั้น ทางสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามอบให้วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เป็น Excellence Model ด้านยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์
สมัยใหม่ วิทยาลัย ฯ จึงนารายวิชาเครื่องมือวัดและการควบคุมอุตสาหกรรม ไปจัดสอนในด้านยานยนต์ไฟฟ้า
และยานยนต์สมัยใหม่ รวมทั้งสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาได้ใช้เครื่องมือ
วัดและการควบคุมอุตสาหกรรมได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ประธานเสนอความเห็นว่า สิ่งที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะต้องเตรียมความพร้อม
ด้านยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์สมัยใหม่ เพิ่มเติม ได้แก่
(๑) ด้านหลักสูตร
(๒) ด้ า นอั ต ราก าลั ง และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากร เช่ น งบประมาณเพื ่ อ เป็ น
ทุนการศึกษาของบุคลากร งบประมาณการฝึกอบรม งบประมาณจ้างบุค ลากรที่มีความชานาญการ และการขอ
อัตรากาลังเพิ่มเติม
(๓) ด้านครุภัณฑ์ที่ต้องการ เพื่อการดาเนินงานและการซ่อมบารุง
(๔) สิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม
ซึ่งในการจัดทาแผนงาน/โครงการต้องจัดทาให้ครอบคลุม ทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
และหลักสูตรปกติ (ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ) ส่วนด้านบุคลากร อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์อุปกรณ์การ
สอนในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ให้จัดทาแผนงาน/โครงการ เป็น ๓ ระยะ
ดร.แทน โมราราย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รักษาราชการรอง
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอว่า ขณะนี้วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้เตรียมความ
พร้อมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ ตามที่ประธานเสนอ โดยได้จัดทาแผนงาน/โครงการ ด้านหลักสูตร ด้าน
อัตรากาลังและการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕

/๒) วิทยาลัยเทคนิค…
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๒) วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอที่ประชุม
ว่ า เนื ่ อ งจาก นายสถาพร โพธิ ์ ห วี ผู ้ อ านวยการวิ ท ยาลัย เทคนิค ก าแพงเพชร ย้ า ยมาด ารงต าแหน่งที่
วิทยาลัย เทคนิคก าแพงเพชร เมื่อประมาณต้นเดื อนกุมภาพันธ์ จึงยังไม่ทราบข้ อ มูล และในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายศราวุธ สงหล้า ครู วิทยาลัยเทคนิค
กาแพงเพชรเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อ
ย้ายมาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ได้รับทราบข้อมูลการทางานของสถาบัน ฯ และภารกิจที่สภาสถาบันฯ
มอบหมายให้วิทยาลัย ฯ รับผิดชอบ ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ ตัวถังและสี และกลุ่มรถจักรยานยนต์ ขณะนี้ได้
ปรึกษากับครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนการดาเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ในส่วนของอาคาร
สถานที่ ได้ก าหนดพื้น ที่ในการก่อสร้างให้เหมาะสมกับการให้บริการประชาชนทั่ว ไป โดยก่อสร้างบริเวณ
ด้านหน้าวิทยาลัย ฯ และในล าดับต่อไปคือการศึกษาระเบียบว่าด้วยเรื่องพัสดุ เพื่อให้การจัดหาซื้ อครุภัณฑ์
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนทางราชการ
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า อาคารที่ก่อสร้างใหม่ควรจะให้เป็นอาคารออกแบบทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะ โดยมี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ และให้สารวจความต้องการในการใช้
ครุภัณฑ์ที่เต็มรูปแบบ โดยการจัดซื้อเป็นปีงบประมาณต่อเนื่อง
๓) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
นางสุภลักษณ์ ประภากิตติรัตน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นาเสนอที่ประชุม
ว่า ตามที่วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เรื่อง สุขภาพจิตและสุขภาพกายของ
ผู้สูงอายุ นั้น วิทยาลัย ฯ ได้เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาหรับผู้ สูงอายุ โดยเปิดสอนรายวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกาย ตลอดปีการศึกษา
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า การเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามที่วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ดาเนินการอยู่นั้น เป็น
วิธีการหนึ่งที่ให้ผู้สูงอายุมาเรียนในสถานศึกษา หรือรวมกลุ่มนอกสถานศึกษาตามความเหมาะสม แต่มีอีกวิธีหนึ่ง
ที่จะช่วยให้ญาติพี่น้องของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษา สามารถสร้างรายได้ โดยทางานอยู่ที่
บ้าน เป็นการสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ดา้ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาด มีการดาเนินงาน
ครบวงจร และถ่ายทอดความรู้ไปยังญาติพี่น้องให้สามารถทางานอยู่ที่บ้านได้ เป็นการดึงศักยภาพของคน และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีรายได้ จากการทาสิ่ง ของที่เป็นสินค้า สามารถจาหน่ายได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุ มี
ความสุขกับการทางาน เป็นลักษณะการเข้าถึงผู้สูงอายุโดยผ่านนักเรียน นักศึกษา และยังมีทุนส่วนหนึ่งให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ควรศึกษาโครงการดังเอกสารที่นามาให้ และเมื่อ เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว จะมีวิทยากรมาให้ความรู้ จัดหาตลาดรองรับ และจาหน่ายออนไลน์ทั่วประเทศ และทั่วโลก
/๔) วิทยาลัยเทคนิค…
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๔) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
นางพัชรีย์ พรมแก้วงาม รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นาเสนอที่ประชุมว่า
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง นั้น ขณะนี้
วิทยาลัย ฯ ได้เปิดสอนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่ง
ตรงกับหลักสูตรพรีเมี่ยมของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัย ฯ มีความพร้อมด้านบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งขณะนี้วิทยาลัย ฯ ได้ดาเนินการเฉพาะในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เท่ า นั ้ น โดยร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สุ พ รรณบุ ร ี และวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มี น บุ ร ี ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ
(Memorandum Of Understanding) MOU กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชิ ง เต่ า ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งวิทยาลัย ฯ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งนักศึกษาไป
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว และเมื่อสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้วุฒิการศึกษาเป็นแบบทวิวุฒิ คือ ได้วุฒิ
การศึกษา ๒ ใบ เป็นใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ข อง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของมหาวิทยาลัยชิงเต่า ด้วย การเรียนจะเรียนใน
ประเทศไทยเป็นเวลา ๑ ปี หลังจากนั้น ไปเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยชิงเต่า อีก ๑ ปีครึ่ง จึงส าเร็จการศึกษา
นอกจากนี้วิทยาลัย ฯ ก็ได้ส่งนักศึกษารุ่นหลังเข้าศึกษาหลักสูตรเวลของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ที่ทาความร่วมมือในการจัดทาหลักสูตรพรีเมียม ขณะนี้นักศึกษาของวิทยาลัย ฯ ไปฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ร้อยละ ๕๐ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาครูอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เป็นครูช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค
พื้นฐาน และครูช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของครุภัณฑ์ วิทยาลัย ฯ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ แขนกล
เพิ่มเติม ขณะนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มีผู้สนใจ
สมัครเรียนเพิ่มขึ้น
ส่วนการเปิดสอนระบบราง วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิ ดสอน
เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร และครุภัณฑ์ สาหรับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
วิทยาลัย ฯ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา เป็นลักษณะกายอุปกรณ์สาหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ไม้เท้า ที่
จัดทาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งวิทยาลัย ฯ จะพัฒนาต่อยอดให้มีความหลากหลายต่อไป
ประธานเสนอความเห็นว่า การเปิดสอนระบบราง ไม่ได้หมายความว่าเป็นสาขาวิชา
ระบบราง ซึ่งจะหางานยาก แต่เป็น การน าวิช าที่เป็น Infrastructure ของสถานศึ กษาในสังกัดส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เป็นวิชาพื้นฐานเดิม ได้แก่ ช่างยนต์ ช่าง
กลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มาสนับสนุนระบบราง เช่น
เทคนิคการหล่อคอนกรีต การติดตั้งราง การติดตั้งสัญญาณ และอื่น ๆ เป็นต้น
นายสงวน บุ ญ ปิ ย ทั ศ น์ กรรมการสภาสถาบั นการอาชี ว ศึก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรเปิดสอนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่ นยนต์ ก็สามารถนาความรู้
เรื่องระบบสัญญาณ (Signaling) และระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automation) มาประยุกต์ใช้กับ ระบบ
รางได้
/ดร.มะณู…
หน้า | ๘

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็นว่า
การน าเสนอความก้าวหน้า การปฏิบ ัติง านตามมติที่ ประชุ มสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ในวันนี้ มี
สถานศึกษาที่น าเสนอแล้ว ๔ สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ซึ่งใช้เวลาพอสมควร จะขออนุญาตที่ประชุมให้
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้นาเสนอให้เตรียมนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบอนุญาตให้สถานศึกษาที่ยังไม่ได้นาเสนอให้เตรียมนาเสนอในการประชุม
ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าในการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้การเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ กาลังอยู่ระหว่างดาเนินการขอปรับแก้ไขจานวนคณะกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๓ ให้มี
ความเหมาะสม และเสนอให้สภาสถาบันการอาชีวศึกษามีอานาจในการจัดตั้งหน่วยงานบรรจุแต่งตั้งบุคลากรได้
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การเสนอให้แต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ดร.มะณู คุ้มกล ่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอที่
ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบการหารือข้อกฎหมายกรณีการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสภาสถาบัน ฯ ได้ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบัน ฯ และขณะนั้น ทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษามีห นังสือ ถึงสถาบัน การอาชีว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔ โดยสั่งให้ชะลอการสรรหา จนกว่าสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะอนุญาตให้สรรหาได้
และให้สภาสถาบัน ฯ จัดทาข้อบังคับใหม่ ซึ่งตามกฎหมาย เมื่อเริ่มกระบวนการสรรหาผู้อานวยการสถาบันแล้ว
จะมาทาข้อบังคับใหม่ เป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
เนื่องจากจะเป็น การเลือกปฏิบัติและเป็นการกระท าที่ไม่มีความโปร่งใส ซึ่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ได้ดาเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ในการสรรหาและคัดเลือกผู้อานวยการสถาบัน ตามมาตรา ๒๘
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และผลการคัดเลือก ปรากฎว่า นายสมคิด บุญเทวี เป็นผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนน ๖ คะแนน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรายที่ส อง ได้คะแนน ๓ คะแนน โดยมีผู้
ลงคะแนนทั้งหมด ๙ คน และสภาสถาบัน ฯ ได้ส่งหนังสือไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อ
เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามแต่งตั้งเป็น
/ผู้อานวยการ…
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ผู้อานวยการสถาบัน (หนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่ ศธ ๐๖๓๒/๖๕๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๖๒ เรื่อง การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ ๒๕๕๑
เสนอรัฐ มนตรีว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ การแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชีว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔) แต่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังไม่ด าเนินการต่อ โดยอ้างว่าสภาสถาบันการ
อาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ไม่ แ ก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ การสรรหาผู ้ อ านวยการสถาบั น ให้ เ ป็ น ไปตามมติ ท ี ่ ป ระชุม
ผู้อานวยการสถาบัน ซึ่งต่อมาสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้หารือข้อกฎหมายกับ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ว่า ตามที่สภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดาเนินการ นั้น เป็นการดาเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในทางกฏหมายสภา
สถาบัน ฯ สามารถดาเนินการได้เพราะเป็นอานาจหน้าที่ในการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ตามมาตรา ๒๕ (๒)
และมาตรา ๒๘ ที่ให้สภาสถาบันสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ด ารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และข้าราชการของสถาบัน
ดังนั้น ในวาระนี้จะขอมติที่ประชุมว่า สถาบัน ฯ จะขออนุญาตทาหนังสือติด ตามเรื่อง
การเสนอผลการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้รัฐมนตรีพิจารณาลงนามแต่งตั้งเป็น
ผู้อานวยการสถาบัน
ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ ท า
หนังสือไปหารือข้อกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่า สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถสั่งการหรือให้
สภาสถาบัน ด าเนิน การปรับ ปรุง ข้ อ บั ง คั บ เป็น ไปตามนโยบาย แนวทางที ่ก าหนดสั ่ งการ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ทาง
คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจใช้วิธีการขอความร่วมมือได้ แต่
สั่งการไม่ได้ เช่น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจขอความร่วมมือไปยังสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
แต่ล ะแห่ง เพื่อให้ด าเนิน การปรับ ปรุ งแก้ไ ขข้อบังคับเรื่ องดังกล่ าวให้เป็ นไปตามแนวทางของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด เพื่อให้สภาสถาบันฯ พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป เป็นการ
ขอความร่วมมือ ไม่ใช่สั่งการ ซึ่งในมาตรา ๒๕ (๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของสถาบัน และมาตรา (๑๐) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อานวยการ
สถาบันและ ในมาตรา ๒๘ ให้สภาสถาบันสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เสนอรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน เพราะฉะนั้นสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีว ศึกษาจึงมีห น้าที่ เสนอรัฐ มนตรีแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือว่าสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดาเนินการถูกต้อง และในการประชุมวาระนี้ จะขอมติที่ประชุม อนุญาตให้สถาบัน ฯ
ทาหนังสือติดตามเรื่องการเสนอผลการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เพื่อให้รัฐมนตรี
พิจารณาลงนามแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดังที่กรรมการสภาสถาบัน ฯ
นาเสนอ
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้สถาบัน ฯ ทาหนังสือไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อติดตาม
เรื่องการเสนอผลการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาลงนามแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๕.๒ เห็นชอบผลการเรียนและอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูต รประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรีย นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุมสภาสถาบันฯ นาเสนอ
ที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบัน ฯ ได้ตรวจสอบผลการเรียน และคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรประกาศนียบัต ร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โดยผู้สาเร็จการศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาและการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวด
วิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษากาหนด
๒) ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่า กว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
๔) เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรียน
(ที่มา : คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖)
ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ มีดังนี้ (หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ศธ ๐๖๓๒.๖/๑๔๘๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒)
๑) สาขาวิชาช่างยนต์
จานวน ๑ คน
๒) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
จานวน ๒ คน
๓) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
จานวน ๒ คน
๔) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๓ คน
๕) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
จานวน ๑ คน
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มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบผลการเรียนและอนุมัติการให้ประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) แก่ผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ภาคเรี ย นที ่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี [มาตรา ๒๕ (๖)]
๕.๓ เห็นชอบผลการเรียนและอนุมัติการให้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) แก่
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุมสภาสถาบันฯ นาเสนอ
ที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบัน ฯ ได้ตรวจสอบผลการเรียน และคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศัก ราช ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โดยผู้สาเร็จการศึ กษามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑) ได้รายวิชาและจานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตาม
แผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียนตามแผนการ
เรียนที่สถานศึกษากาหนด
(ที่มา : คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗)
ซึง่ ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี มีดังนี้ (หนังสือวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ศธ ๐๖๓๒.๖/๑๔๘๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๑) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
จานวน ๒ คน
๒) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
จานวน ๑ คน
๓) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
จานวน ๓ คน
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบผลการเรียนและอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แก่
ผู้ส าเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
[มาตรา ๒๕ (๖)]
/๕.๔ อนุมัติผล…
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๕.๔ อนุมัต ิผลการศึกษาของนักศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี หลั กสูตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต
(ทล.บ.) ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่แก้ ม.ส. ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุมสภาสถาบันฯ นาเสนอที่
ประชุมว่า ตามที่ ว ิทยาลัย เทคนิคนครสวรรค์ ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีห ลักสูต ร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่แก้ ม.ส. ให้สภาสถาบัน ฯ พิจารณา
เห็นชอบอนุมัติผลการศึกษา [มาตรา ๒๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑] นั้น สถาบัน ฯ
โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ตรวจสอบผลการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่แก้ ม.ส. ตามหลักวิธีการประเมินผลการศึกษา
ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑) การประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา และประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอด
ภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมายซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
๒) มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาจากการ
ประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความส าคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่
มอบหมาย
๓) ดาเนินการประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบ
ทวิภาคีจากการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของสถาบัน
ซึง่ ผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ชั้นปี
ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่แก้ ม.ส. มีดังนี้
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
ลาดับ
๑

รหัสวิชา
๓๒-๔๑๐๑-๘๕๐๓

ชื่อวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยี

ผลการเรียน
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕
๗ ๒ ๗ ๔ ๒ ๒

๑
-

๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ.
๒ - - - - - -

จานวนผู้เรียน จานวนผู้ผ่านการ
ทั้งหมด (คน) ประมวลผล (คน)
๒๖

๒๔

อ.ผูส้ อน นายเปรม เพ็งยอด

๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
ลาดับ

รหัสวิชา

๑

๓๒-๔๑๐๔-๒๑๐๒

๒

๓๒-๔๑๐๔-๒๑๒๔ อ.พิเชษฐ นิลเนตร

๓

๓๒-๔๑๐๔-๒๑๐๑

๔

ชื่อวิชา
การซ่อมบารุงระบบปรับอากาศ
อ.สุรชัย ภักดีจันทร์
การซ่อมบารุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ

เทคโนโลยีไฟฟ้า
อ.มนต์ชัย มูระวงษ์
มาตราฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
๓๒-๔๑๐๔-๒๐๐๗
อ.ชิษณุชา ดวงอภินันท์

ผลการเรียน
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕
- ๑ ๑๔ -

๒ ๑.๕
- -

๑
-

๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ.
- - - - - - -

-

๒ ๑๐ ๓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๖

๓

๔

๒

-

-

-

-

-

-

-

-

๗

๑

๒

๔

๑

-

-

-

-

-

-

-

จานวนผู้เรียน จานวนผู้ผ่านการ
ทั้งหมด (คน) ประมวลผล (คน)
๑๕

๑๕

-

๑๕

๑๕

-

-

๑๕

๑๕

-

-

๑๕

๑๕

/๒) (ต่อ)…
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๒) (ต่อ)
ลาดับ
๕
๖

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

การดาเนินการจัดการ
๓๒-๔๑๐๔-๒๐๐๖
อ.จันทนี เสือก้อน
โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า ๒
๓๒-๔๑๐๔-๘๕๐๓
ดร.สราวุธ พัชรชมพู

ผลการเรียน
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕
๓ ๕ ๒ ๔ ๑ -

๑
-

๐ ขร. ขป มส. ขส. ผ. มผ.
- - - - - - -

-

-

-

-

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวนผู้เรียน จานวนผู้ผ่านการ
ทั้งหมด (คน) ประมวลผล (คน)

-

๑๕

๑๕

๑

๑

ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๑๗๒๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทีแ่ ก้ ม.ส. ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังนี้
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
จานวน ๒๖ คน
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
จานวน ๑๕ คน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในการจั ดการศึกษาอาชีว ศึกษา ตามพระราชบัญญัติ การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถที่จะจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรา ๘ วรรคสอง
ซึ่งบัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากาลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด
การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้น ต้องมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสาคัญ ” ดังนั้น สถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจจัดการศึกษารูปแบบใด รูปแบบ
หนึ่ง หรือหลายรูปแบบก็ได้
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๒ กาหนดการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็ นชอบให้ ประชุ มสภาสถาบั นฯ ครั ้ งที ่ ๒/๒๕๖๓ ในวั นพุ ธที ่ ๒๖ กุ มภาพั นธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

/เลิกประชุม…
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เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(ดร.มะณู คุม้ กล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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