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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................................................
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๙ คน
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. นายสมคิด
บุญเทวี
๓. ดร.มะณู
คุ้มกล่า
๔. นายสงวน
บุญปิยทัศน์
๕. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๖. นายทองคา
ตินะลา
๗. ดร.ชัด
อินทะสี
๘. นางวัชรี
ห่วงศรี
๙. นายสมชาย
เจนพานิช
ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๒. นายสรรเสริญ นภาพร
๓. นายการุญ
พรหมประกอบ
๔. นายสมคิด
พวงชื่น
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล

นายกสภาสถาบันฯ ประธานในที่ประชุม
ผู้อานวยการสถาบันฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/๒. คณะอนุกรรมการ...
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๕ คน
๑. นายมานิตย์
มณีโชติ
อนุกรรมการ
๒. นายสาคร
ศิริวัฒนาโรจน์
อนุกรรมการ
๓. นายสุเทพ
ศรีศักดิ์วรชัย
อนุกรรมการ
๔. นายบุญเลิศ
โรจน์บุญส่งศรี
รองผู้อานวยการฯ เข้าร่วมประชุมแทน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๕. นายสิทธิชัย
สนุ่นพิทักษ์
รองผู้อานวยการฯ เข้าร่วมประชุมแทน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๙ คน
๑. นายอานาจ
พันธุ์เขียน
อนุกรรมการ
๒. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์
อนุกรรมการ
๓. นายวรพงษ์
ขุนอินทร์
อนุกรรมการ
๔. นางสาวนีรนารา นาคราช
อนุกรรมการ
๕. นางสาวศิวาพร สอาดละออ
อนุกรรมการ
๖. นางสาวปารณีย์ อาพาศ
อนุกรรมการ
๗. นางปวสร
สินธุ์พูล
อนุกรรมการ
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน
อนุกรรมการ
๙. นางสาวกันติชา บินชัย
อนุกรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นางพรลินี
ชัยรัตน์
๒. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

/พิธีน้อมเกล้าฯ...
หน้า | ๒

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4)

พิธีน้อมเกล้า ฯ ถวายความอาลัยและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
คณะกรรมการสภาสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย
และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยประธานจุดธูปเทียนเครื่องทอง
น้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคาเทิดพระเกียรติคุณ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย และส่งเสด็จสู่
สวรรคาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๙ นาที
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔
ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริษัท เมาเทนพาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท จากัด อาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ สรุปผลการ
ดาเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริษัท เมาเทนพาร์ค
อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท จากัด อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
๑) วิทยากรในการให้การอบรม คือ นายสุบิน แพทย์ รัตน์ กรรมการสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒) ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมประกอบด้ ว ย อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิช าเทคโนโลยี การก่อสร้ า ง สาขาวิช าเทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิกส์ สาขาวิช าการจัด การงานคหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ จานวน
๕๐ คน
๓) หัวข้อในการอบรมให้การความรู้ และภาคปฏิบัติการ ได้แก่
(๑) หลักการดาเนินงานการศึกษาสมรรถนะ และการเลือกงานที่สอดคล้องตรง
กับสมรรถนะที่กาหนด
/(๒) การวิเคราะห์งาน…
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(๒) การวิเคราะห์งาน การกาหนดวัตถุประสงค์ และการจัดทาเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะตามจุดประสงค์ที่กาหนด
(๓) วิ เ คราะห์ ง านหลั ก งานย่ อ ย และระยะเวลาในการเรี ย นรู้ การก าหนด
จุดประสงค์งานย่อย และการจัดทาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามจุดประสงค์ที่กาหนด
(๔) การวิเคราะห์แผนการฝึกอาชีพตามกลุ่มสาขาวิชา
๔) ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนการฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้
จัดทาแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
รวม ๑๖ รายวิชา
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
รวม ๑๖ รายวิชา
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
รวม ๑๒ รายวิชา
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
รวม ๗ รายวิชา
(๕) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม
รวม ๕ รายวิชา
(๖) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
รวม ๖ รายวิชา
(๗) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ๔ รายวิชา
๕) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดาเนินงานเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๖,๕๖๘ บาท
ซึ่งหลังจากนี้ คณะทางานจะรวบรวมแผนการฝึกดังกล่าวไปให้สถานประกอบการช่ว ย
พิจารณาในรายละเอียด ร่วมกันวิพากษ์เพื่อหาข้อสรุปและจัดทาเป็นรูปเล่ม ทดลองนาไปใช้พร้อมกับปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ สรุ ป ผลการประชุ ม ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ณ ส านั ก งาน
คณะกรรมการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาได้เชิญประชุม
ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆในโอกาสเพิ่งเข้ามารับหน้าที่ ซึ่งที่ประชุม
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาได้เสนอในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑) เรื่องการกระจายอานาจ
กลุ่มผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอความเห็นว่าในปัจจุบันนี้มีสถานศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่วนหนึ่งอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และอีกส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่ในสถาบัน
/การอาชีวศึกษา…
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การอาชีวศึกษา แต่ขึ้นตรงกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระบบการบริหารยังมีความคาบเกี่ยวกัน
อยู่ ทาให้ระบบการบริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาขาดความเป็นเอกภาพ
๒) ประสิทธิภาพหน่วยงานในองค์กรที่รับผิดชอบดูแลการขออนุมัติหลักสูตรปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา
กลุ่ มผู้ บ ริ ห ารสถาบัน การอาชี ว ศึกษาเสนอความเห็ นว่า ควรเน้นในเรื่องการ
บริการ การให้ความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีขั้นตอนในการดาเนินการที่ชัดเจนกว่านี้
๓) การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินงบประมาณรายหัวระดับปริญญาตรีส ายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ
กลุ่มผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเสนอความเห็นว่า ตามที่สานักงานนโยบาย
และแผนการอาชีวศึกษา แจ้งว่า งบประมาณรายหัวของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิ บั ติ ก าร คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม เดิ ม ได้ ๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ลดเหลื อ ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี
คณะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ลดเหลือ ๘๐๐ บาท/คน/ปี การลดจานวนเงินรายหัวของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีดังกล่าว จะมีผลกระทบในด้านการบริหารจัดการต่อไปในอนาคต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ได้จัด ทารายงานผลการวิจัย เกี่ย วกับค่าใช้จ่ายรายหัว ระดับปริญญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการ
ที่เ หมาะสมอยู่ ที่ ๔๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี จึ งเสนอให้ ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาด าเนิ นการ
ประสานงานส่งรายละเอียดผลการวิจัยดังกล่าวให้สานักงบประมาณและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
๔) การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารสถาบัน การอาชีว ศึกษาแจ้ง ว่า งบประมาณการศึกษาในระดั บ
ปริญญาตรีซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษายังไม่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากสานักงบประมาณแจ้งว่า
สถาบันการอาชีวศึกษาไม่ได้ส่งเอกสารรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นต่าในระดับปริญญาตรี จึงยังไม่ได้รับการ
จัดสรร ซึ่งขณะนี้สถาบันการอาชีวศึกษาได้จัดทาเอกสารมาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นต่าในระดับปริญญาตรี ดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทาเป็นประกาศ พร้อมกับแจ้งไปยัง
สานักงบประมาณ เพื่อให้ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณต่อไป
๕) อัตรากาลังของสถาบันการอาชีวศึกษา
กลุ่มผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาแจ้งว่า ขณะนี้สานักงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้อนุมัติตาแหน่งตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาขอกาหนด
อัตรากาลังแล้ว และอยู่ระหว่างดาเนิ นการเกลี่ ยอัตรากาลัง นอกจากนี้ในส่วนของอาจารย์ ผู้สอนในระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทค่อนข้างมีน้อย ควรจะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี โดยการให้ไปศึกษาต่อให้ มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

/๖) หน่วยงาน…
หน้า | ๕
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๖) หน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา และอาจารย์
ผู้สอนในระดับปริญญาตรี
กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเสนอ ให้ ส านั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการ
อาชีวศึกษาดูแลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษ ฐ์ของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนในระดับ ปริญญาตรี เพิ่มเติมนอกเหนือจากดูแลในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๗) การจัดสรรงบประมาณในระดับปริญญาตรี
กลุ่มผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาแจ้งว่า ในการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาดาเนินการของบประมาณไปที่สานักงบประมาณเฉพาะในส่วนของ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น ไม่มีช่องที่ระบุใน
ส่วนของระดับปริญญาตรี ดังนั้นสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาควรจะเพิ่มช่องของบประมาณในระดับ
ปริญญาตรีด้วย
นายสมคิด บุญเทวี ผู้ อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สรุปผลการ
ประชุมผู้อานวยการสถาบัน ว่า ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับฟังข้อเสนอ
และความคิดเห็นทั้ง ๗ ข้อนี้
ประธานให้ ความเห็ นในที่ประชุมว่า สถาบั นฯ จะต้องเตรียมแผนพัฒ นาสถาบันฯ
ระยะ ๕ ปี ให้พร้อม เพื่อการเสนอของบประมาณในแต่ละปีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๓ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งว่า ตามที่
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ อ านวยการสถาบั น การ
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัด
นครปฐม นั้ น เป็น การประชุมแบ่ งกลุ่ มตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาเพื่อ
แก้ปั ญหาการลาออกระหว่างภาคเรี ย นของผู้ เรียน (Drop-out) และหาวิธี การเพิ่มจานวนผู้ เรียน โดยได้
มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดแต่ละแห่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒…
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม
ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุ ม สภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคเหนื อ ๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วัน จันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ความคืบหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ ๒
ประธานแจ้ งที่ประชุมว่า ตามที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทดสอบ สถาบันพัฒ นาฝีมือแรงงาน
จั ง หวั ด นครสวรรค์ ข อเข้ า ชี้ แ จงเรื่ อ งการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน ในการประชุ ม สภาสถาบั น ฯ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลกระทบต่อการฝึกงานและการประกอบ
อาชีพของนักเรียน และนักศึกษาทุกระดับ ที่เรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นั้ น ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการประสานงานกั บ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง และจะน าเข้ า เรี ย นปรึ ก ษากั บ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔…
หน้า | ๗
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๙
นายสมคิด บุ ญเทวี ผู้ อานวยการสถาบัน ฯ สรุป รายงานการใช้ จ่ายงบประมาณ
ปี ๒๕๕๙ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่ องบ
งบรายจ่ายอื่น
- ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน (นายก/ผอ./รอง/ผช)
- ค่าตอบแทนคุมงานก่อสร้าง
- ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริ การ (จนท/แม่บา้ น/ยาม)
- ค่าจ้างเหมาบริ การ (ปรับปรุ งประตู/
ห้องเก็บของ)
- ค่าใช้จา่ ยในการประชุ ม/รับรอง
(ประชุ มกลัน่ กรอง/สภา)
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จา่ ยฝึ กอบรม
- ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ
- ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ต่ากว่าเกณฑ์

เงิ นงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
5,324,500.00

รวมทั้งสิ้น

5,324,500.00

ผลการเบิกจ่าย

รวมเงิ น

940,454.84
23,000.00

963,454.84

423,846.88
441,902.66

865,749.54

960,403.93

960,403.93

157,193.32
132,595.00
54,000.00

289,788.32
54,000.00

1,639,521.20
23,830.00
89,972.36
437,779.00

1,663,351.20
89,972.36
437,779.00

5,324,499.19

0.81

ประธานเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
๑) สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ควรจะแจ้ง ยอดเงิน
งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีให้สถาบันฯ ทราบ
๒) รายงานจ านวนนักศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี ของสถานศึก ษาที่ส่ ง ไปส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรแจ้งให้สถาบันฯ ทราบด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกัน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

/๔.๒ แผนการ…
หน้า | ๘
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๔.๒ แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ ที่
ประชุมทราบ เรื่อง แผนการรั บนั กศึกษา ระดับปริญญาตรี ส ายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ พร้อมกับแจ้งว่าในกรณีที่สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ มีแผนใน
การเปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรีสาขาใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากแผนการรับนักศึกษาของสถาบั นฯ
ที่ระบุไว้ ให้ทาหนังสือแจ้งสถาบันฯ ทราบ เพื่อดาเนินการ
แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
ที่

สถำนศึกษำ

สำขำวิชำ

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
1

2

3
4
5

1. เทคโนโลยีไฟฟ้า
2. เทคโนโลยียานยนต์
3. เทคโนโลยีการก่อสร้าง
4. เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. การจัดการงานคหกรรม
4. บัญชี
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
1. เทคโนโลยียานยนต์
2. เทคโนโลยีไฟฟ้า
3. เทคโนโลยีการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
1. เทคโนโลยียานยนต์
2. เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
1. เทคโนโลยีไฟฟ้า
รวมทัง้ สิน้

มติที่ประชุม

ปีกำรศึกษำ

แผนรับ
นศ.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
280

จำนวน
นักศึกษำ
(คน)

2557

2558

2559

2560

2561 รวมทัง้ สิน้

14
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
24

13
17
0
0
13
19
16
0
16
0
0
0
0
0
94

18
20
18
0
20
20
20
0
13
38
0
13
15
0
195

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
280

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
280

85
77
58
40
73
79
76
40
79
78
40
53
55
40
873

คณะกรรมการรับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๕…
หน้า | ๙

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ ที่
ประชุ ม พิจ ารณา เรื่ องการแต่ง ตั้ งเลขานุ การคณะกรรมการสภาสถาบั น โดยชี้ แ จงรายละอี ย ดว่ า ขณะนี้
โครงสร้างในการบริหารสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อานวยการสถาบัน รองผู้อานวยการสถาบัน และผู้ช่วย
ผู้อานวยการสถาบัน มีครบถ้วนตามโครงสร้างแล้ว สิ่งที่จะต้องดาเนินการต่อไป คือ แต่งตั้งรองผู้อานวยการ
สถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตราที่ ๒๓ วรรคสาม โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงานการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาสถาบันฯ มอบหมาย และเพื่อ
ความเหมาะสม สถาบันฯ ขอเสนอชื่อ ดร.มะณู คุม้ กล่า ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็ น ชอบให้ แ ต่ง ตั้ ง ดร.มะณู คุ้ ม กล่ า รองผู้ อานวยการสถาบัน ฯ เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๕.๒ รายงานจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๔๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ
ดร.มะณู คุ้มกล่า รองผู้อานวยการสถาบันฯ รายงานจานวนผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษาที่อยู่ใน
สถาบันฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (จบไม่พร้อมรุ่น) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม

สาขาวิชา
เครื่องกล
พณิชยการ

สาขางาน
ยานยนต์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๔

/๒) จานวน…
หน้า | ๑๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4)

๒) จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ภาคเรีย นฤดู ร้ อ น
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
เครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบารุง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การก่อสร้าง

พาณิชยกรรม

พาณิชยการ

สาขางาน
ยานยนต์
เครื่องมือกล
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ของ

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
๓
๓
๒
๒
๕
๕
๑
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑๔
๓
๑๗

๓) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (จบไม่พร้อมรุ่น) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง

สาขางาน
ก่อสร้าง
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
๑
๑
๒
๑
๑
๒

๔) จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
เครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบารุง
โลหะการ
การก่อสร้าง

สาขางาน
ยานยนต์
เครื่องมือกล
เชื่อมโลหะ
ก่อสร้าง
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๔
๔

/มติที่ประชุม…
หน้า | ๑๑
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มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบจานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ ดังนี้
๑) ผู้สาเร็จการศึกษา (จบไม่พร้อมรุ่น) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร จานวน ๔ คน
๒) ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิค
กาแพงเพชร จานวน ๑๗ คน
๓) ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (จบไม่พร้อมรุ่น) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จานวน ๒ คน
๔) ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี จานวน ๔ คน
๕.๓ รายงานจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ
ดร.มะณู คุ้มกล่า รองผู้อานวยการสถาบันฯ รายงานจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษาที่อยู่ใน
สถาบันฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (จบไม่พร้อมรุ่น) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม

คหกรรม

สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์

สาขางาน
ยานยนต์
เครื่องมือกล
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
๑๔
๑๔
๑
๑
๘
๘
๘
๑
๙
๒
๒
๓
๓
๖
๑๑
๑๑
๒
๒
๑
๑
๒
๒
๑๑
๑๑
๓๖
๓๑
๖๗

/๒) จานวน…
หน้า | ๑๒
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๒) จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม

คหกรรม

สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์

สาขางาน
ยานยนต์
เครื่องมือกล
ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
๔๖
๔๖
๓๖
๓๖
๒
๒
๒๖
๒๖
๑๗
๔
๒๑
๘
๓
๑๑
๒
๙
๑๑
๑
๑๙
๒๐
๓
๓
๓
๓
๑๓
๓๕
๔๘
๔
๔
๑๕๑
๘๐
๒๓๑

๓) จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างก่อสร้าง

สาขางาน
ยานยนต์
เครื่องมือกล
ก่อสร้าง
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
๑๘
๑๘
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๓๙
๓๙

มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบจานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ ดังนี้
๑) ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (จบไม่พร้อมรุ่น) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร จานวน ๖๗ คน
๒) ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิค
กาแพงเพชร จานวน ๒๓๑ คน
๓) ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี จานวน ๓๙ คน
/๕.๔ รายงาน…
หน้า | ๑๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4)

๕.๔ รายงานจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ
ดร.มะณู คุ้ มกล่ า รองผู้ อ านวยการสถาบัน ฯ รายงานจานวนผู้ ส าเร็ จการศึ กษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษา
ที่อยู่ในสถาบันฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (จบไม่พร้อมรุ่น) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
เครื่องกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ
ไฟฟ้ากาลัง

อิเล็กทรอนิกส์

การก่อสร้าง
เทคนิคอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร
คหกรรม
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

สาขางาน
เทคนิคยานยนต์
เครื่องมือกล
เทคนิคการเชื่อม
อุตสาหกรรม
เครื่องกลไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
เครื่องทาความเย็น
และปรับอากาศ
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคนิคการก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการผลิต
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจงานประดิษฐ์
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
๓
๓
๔
๔
๒
๒
๑
๑
๑

-

๑
๑
๑

๔

-

๔

๕
๒
๒
๑
๑

๒๐
๒
๑
๖
๑

๕
๒
๒
๒๐
๒
๑
๗
๒

๒๗

๔
๓๔

๔
๖๑

/๒) จานวน…

หน้า | ๑๔
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๒) จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
เครื่องกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ
ไฟฟ้ากาลัง

อิเล็กทรอนิกส์
การก่อสร้าง
เทคนิคอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสาร

สาขางาน
เทคนิคยานยนต์
เครื่องมือกล
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
เครื่องกลไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
เครื่องทาความเย็นและปรับ
อากาศ
อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคนิคการก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการผลิต
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
๒๕
๒๕
๗๔
๗๔
๑๓
๑๓
๑๓
๑๓
๑๒
๑๒
๑๔
๑๔
๔
๖
๑๖
๒๒
๑
๒
๔
๒

๑
๖
๑๙
๑๒
๘
๑๖
๔

๔
๗
๒๒
๒๒
๒๐
๑๔
๘
๒๐
๖

๒๐๘

๖๖

๒๗๔

๓) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (จบไม่พร้อมรุ่น) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

สาขางาน
การพัฒนาเว็บเพจ
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
๑
๑
๑
๑

/มติที่ประชุม…
หน้า | ๑๕
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มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ ดังนี้
๑) ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (จบไม่พร้อมรุ่น) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร จานวน ๖๑ คน
๒) ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิค
กาแพงเพชร จานวน ๒๗๔ คน
๓) ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (จบไม่พร้อมรุ่น) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จานวน ๑ คน
๕.๕ อนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ
ดร.มะณู คุ้มกล่ า รองผู้ อานวยการสถาบันฯ รายงานผลการศึกษาของนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต (ทล.บ.) สายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร (ต่ อ เนื่ อ ง)
ภาคเรี ย นที่ ๑ ปี ก ารศึ กษา ๒๕๕๙ ของสถานศึก ษาที่ อยู่ ใ นสถาบั นฯ ให้ ที่ ประชุ ม พิจ ารณาตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ดังนี้
๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๕ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๘ คน
ผ่านการประเมิน จานวน ๑๖ คน
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วิชาทีเ่ รียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๓ คน
ผ่านการประเมิน จานวน ๑๓ คน
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ คน
ผ่านการประเมิน จานวน ๒๐ คน
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๗ คน
ผ่านการประเมิน จานวน ๑๗ คน
(๕) สาขาวิช าเทคโนโลยีก ารก่ อ สร้ า ง ชั้น ปี ที่ ๑ ภาคเรีย นที่ ๑ ปี การศึก ษา
๒๕๕๙
วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๘ คน
ผ่านการประเมิน จานวน ๑๖ คน
/๒) วิทยาลัย…
หน้า | ๑๖
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๒) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
(๑) สาขาวิช าการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ คน ผ่านการประเมิน จานวน
๑๙ คน
(๒) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๓ คน ผ่านการประเมิน จานวน
๑๓ คน
(๓) สาขาวิช าการจัดการงานคหกรรม ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ คน ผ่านการประเมิน ๕ วิชา
จานวน ๑๘ คน ไม่ผ่านการประเมิน ๑ วิชา จานวน ๑ คน คือ วิชาการจัดดอกไม้ในโอกาสพิเศษ
(๔) สาขาวิ ช าการจั ด การงานคหกรรม ชั้ น ปี ที่ ๒ (อาหาร) ภาคเรี ย นที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๑ คน ผ่านการ
ประเมิน จานวน ๑๑ คน
(๕) สาขาวิ ช าการจั ด การงานคหกรรม ชั้ น ปี ที่ ๒ (งานผ้ า ) ภาคเรี ย นที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๕ คน ผ่านการ
ประเมิน จานวน ๕ คน
(๖) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ คน ผ่านการประเมิน จานวน ๒๐ คน
(๗) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๙ คน ผ่านการประเมิน จานวน ๑๙ คน
๓) วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๓ คน ผ่านการประเมิน จานวน ๑๓ คน
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๗ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๖ คน ผ่านการประเมิน จานวน ๑๖ คน
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชั้น ปีที่ ๑ กลุ่ม ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๙ คน ผ่านการประเมิน จานวน
๑๖ คน
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า ชั้นปีที่ ๑ กลุ่ม ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๙ คน ผ่านการประเมิน จานวน
๑๘ คน
/๔) วิทยาลัย…
หน้า | ๑๗
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๔) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๓ คน ผ่านการประเมิน จานวน ๑๒ คน
(๒) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี เทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิก ส์ ชั้น ปีที่ ๑ ภาคเรี ยนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๖ วิชา จานวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๕ คน ผ่านการ
ประเมิน จานวน ๑๔ คน
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็ นชอบ และอนุมัติผ ลการศึก ษาของนักศึกษา ระดั บปริญญาตรี ส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ดังนี้
๑) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ชั้นปีที่ ๑
จานวน ๖ รายวิชา
ชั้นปีที่ ๒
จานวน ๖ รายวิชา
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ชั้นปีที่ ๑
จานวน ๕ รายวิชา
ชั้นปีที่ ๒
จานวน ๖ รายวิชา
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ชั้นปีที่ ๑
จานวน ๖ รายวิชา
๒) วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๑ กลุ่มที่ ๑
ชั้นปีที่ ๑ กลุ่มที่ ๒

๓) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ชั้นปีที่ ๑
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ ๑

จานวน ๖ รายวิชา
จานวน ๗ รายวิชา
จานวน ๖ รายวิชา
จานวน ๖ รายวิชา
จานวน ๖ รายวิชา
จานวน ๖ รายวิชา

๔) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
(๑) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม ชั้นปีที่ ๑
จานวน ๖ รายวิชา
ชั้นปีที่ ๒ (อาหาร) จานวน ๖ รายวิชา
ชั้นปีที่ ๒ (งานผ้า) จานวน ๖ รายวิชา
(๒) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ ๑
จานวน ๖ รายวิชา
ชั้นปีที่ ๒
จานวน ๖ รายวิชา
/(๓) สาขาวิชา…
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(๓) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒

จานวน ๖ รายวิชา
จานวน ๖ รายวิชา

๕.๖ ร่างประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ
และ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ….
ดร.ชั ด อิ น ทะสี กรรมการสภาสถาบัน การอาชี ว ศึก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอร่ า ง
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและ ค่าสอนเกินภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.…. ให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็ นชอบประกาศสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าสอนพิเศษและ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๑ ระบบการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งต่อไป ผู้อานวยการสถาบันฯ
ควรนาข้อหารือในการขับเคลื่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการพัฒนาระบบการทางานเป็นไปอย่างความ
ราบรื่น ดังนี้
๑) ความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
๒) ความเข้าใจในระบบงานสารบรรณของหน่วยงานในสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๒ ตัวอย่างแผนการฝึกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่าขณะนี้วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ได้ จัดทาแผนการฝึกนักศึกษาระดับปริญญาตรี เสร็จเรียบร้อยแล้ ว
สถานศึกษาใดมีความประสงค์ที่จะขอนาไปเป็นตัวอย่าง ให้ติดต่อได้ที่วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

/๖.๓ ความเห็น…
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๖.๓ ความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม
นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้
๑) งบรายหัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
๒) การจัดทาแผนงบประมาณสถาบันฯ
๓) บทบาทของสภาสถาบันฯ ในการเสนอความเห็นผู้ที่จะย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารในสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๔ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม
(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นางพรลินี ชัยรัตน์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
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