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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๒ เมษายน 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. นายทองคา ตินะลา
๖. ดร.ชัด
อินทะสี
๗. นางวัชรี
ห่วงศรี
๘. นายสมชาย เจนพานิช
๙. นายสมคิด
พวงชื่น
ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๒. นายการุญ
พรหมประกอบ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๔. นายสรรเสริญ นภาพร
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล

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

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๓ คน
๑. นายมานิตย์ มณีโชติ
อนุกรรมการ
๒. นายสาคร
ศิริวัฒนาโรจน์
อนุกรรมการ
๓. นายสุเทพ
ศรีศักดิ์วรชัย
อนุกรรมการ
/ผู้ไม่มาประชุม…
หน้า | ๑
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ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
นายชูชีพ
สิทธิเขตรกรณ์

อนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๑๑ คน
๑. นางพรลินี
ชัยรัตน์
อนุกรรมการ
๒. นางสาวเสาวณีย์
เต็งสุวรรณ์
อนุกรรมการ
๓. นายวรพงษ์
ขุนอินทร์
อนุกรรมการ
๔. นายอานาจ
พันธุ์เขียน
อนุกรรมการ
๕. สิบเอกวีระศักดิ์
สุคันธจันทร์
อนุกรรมการ
๖. นางสาวนีรนารา
นาคราช
อนุกรรมการ
๗. นางสาวศิวาพร
สอาดละออ
อนุกรรมการ
๘. นางสาวปารณีย์
อาพาศ
อนุกรรมการ
๙. นางปวสร
สินธุ์พูล
อนุกรรมการ
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน
อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวกันติชา
บินชัย
อนุกรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
(ไม่มี)
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ
(ไม่มี)

/เริ่มประชุม...
หน้า | ๒
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ความคืบหน้าในการขออนุมัติหน่วยเบิกเงินงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
ประธานมอบ นายสมคิด บุญ เทวี ผู้อานวยการสถาบันฯทาหน้าที่เลขานุการที่ประชุม
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ความคืบหน้าในการขออนุมัติหน่วยเบิกเงินงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้อนุมัติหน่วยเบิกของสถาบันฯแล้ว โดยเป็นหน่วยเบิกใหม่ และอยู่
ระหว่างการกาหนดรหัสผ่าน ส่วนเงินงบประมาณของสถาบันฯ งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างดาเนินการส่งให้สถาบันฯ
๑.๒ การจัดสรรอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเรื่ อ ง การจั ด สรรอั ต ราก าลั ง โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พิจารณาอัตรากาลังทดแทน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ
จานวน ๕๘๒ อัตรา และอนุมัติตาแหน่งของผู้อานวยการสถาบัน จานวน ๓๒ อัตรา รองผู้อานวยการสถาบัน
จานวน ๗๗ อัตรา ส่วนที่เหลือจะดาเนินการสอบครูผู้ช่วย ซึ่งสถานศึกษาต่างๆ สามารถตรวจสอบอัตรากาลังได้
ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติทปี่ ระชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ประชุมตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบัน การอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สานั กงานสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

/ระเบียบวาระที่ ๓…
หน้า | ๓
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
รายงานความก้าวหน้าการรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ดร.มะณู คุ้ม กล่า กรรมการสภาสถาบัน การอาชีวศึ กษาภาคเหนือ ๔ และผู้ อานวยการ
วิท ยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร รายงานความก้าวหน้าการรับสมั ครนั กเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัต ร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญ ญาตรี (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ในการรับสมัครเป็นการรับสมัครและ
มอบตัวในวันเดียวกัน ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
๑) จานวนผู้สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาต่างๆ
แผนการรับ (คน)
จานวนผู้สมัคร (คน)
๑,๐๘๐
๗๕๔
๒) จานวนผู้สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาต่างๆ
แผนการรับ (คน)
จานวนผู้สมัคร (คน)
๑,๑๐๐
๘๑๑
๓) จ านวนผู้ ส มั ค รเรีย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต (ทล.บ.) ใน
สาขาวิชาต่างๆ
ระดับที่เปิดสอน

สาขาวิชา

ปริญญาตรี (ทล.บ.)

เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยียานยนต์

แผนการรับ จานวนผู้สมัครเดิม
(คน)
(คน)
๒๐
๒๐
๒๐
๑๒

เพิ่ม
(คน)
๑๓
-

ซึ่ ง ดร.มะณู คุ้ ม กล่ า กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ และ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ได้หารือกับที่ประชุมว่าสถานศึกษาจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรในการเปิด
สอนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งห้องเรียน
ประธานในที่ประชุมเสนอแนวทางในการปฏิบัติ ให้สถานศึกษาดาเนินการรับนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดก่อน จานวน ๒๐ คน ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส่วนที่มีนักศึกษาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้สถานศึกษาทาหนังสือแจ้งมาที่สถาบันฯ เพื่อให้
สถาบั นฯทาหนั งสือขออนุ มั ติ เปิ ดสอนห้อ งเรียนเพิ่ มเติมไปยัง สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาเพื่ อ
พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๔…
หน้า | ๔
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ ร่างอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักและศูนย์ในโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร แจ้งที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุม ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ที่ประชุมเห็นชอบหน่วยงานภายใต้สานักและศูนย์แล้ว ยังคงเหลือ
ส่วนที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ ภายใต้สานักและศูนย์
๑) สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
(๑) กลุ่มเลขานุการสถาบัน มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ช่วยอานวยการ
ข. ประสานงานเกี่ยวกับเลขานุการสถาบัน และการประชุมอื่นๆ ของสถาบัน
ค. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร วิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปเรื่อง ติดตาม
และรายงานตามที่ ได้รับ สั่งการ การลงเวลานั ด ติ ดต่ อประสานงานองค์ก รที่ เกี่ ยวข้ อง ตอบรั บเชิญ เข้าร่ว ม
กิจกรรมต่างๆ งานเอกสารการพิมพ์ของสานักงานผู้อานวยการ
ง. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มบริหารทั่วไป มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับส่งหนังสือ บันทึกร่างโต้ตอบหนังสือ
ออกเลขคาสั่ง งานข้อมูลข่าวสารพิธี และกิจกรรมต่างๆ เอกสารลับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ข. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ การตลาด เผยแพร่ข่ า วสาร และ
ประชาสัมพันธ์กิจการสถาบัน การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกสถาบัน งานวิทยุสื่อสาร
และวิทยุชุมชน
ค. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มการเงินและบัญชี มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
การเก็บรักษาเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน รวบรวมข้อมูลของเงินรายได้ต่างๆ การกันเงิน และขยายเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี
/ข. ปฏิบัติงาน…
หน้า | ๕
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ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทารายงานสถานะทางการเงินและบัญชี จัดทาบัญชี
และทะเบียนควบคุมต่างๆ
ค. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มอาคารสถานที่ มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ได้แก่ การจัดจ้าง การ
ซ่อม การทาความสะอาดอาคาร สถานที่สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ สาหรับการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมยานพาหนะและระบบสาธารณูปโภค
ค. ปฏิ บั ติง านเกี่ ยวกั บ การขอใช้ที่ ดิ น และอาคารราชพั ส ดุ การโอนพั ส ดุแ ละ
ครุภัณฑ์ของสถาบัน
ง. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๕) กลุ่มพัสดุ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุและระเบียบราชการที่เกี่ยวกับการพัสดุและทรัพย์สินของสถาบัน
ข. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๖) กลุ่มนิติการ มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทากฎระเบีย บ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของ
สถาบัน
ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฏหมาย การมอบอานาจ นิติกรรม สัญญา และความ
รับผิดทางแพ่ง ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นๆ ที่อยู่ในหน้าที่ของสถาบัน
ค. ปฏิ บัติ ง านเกี่ย วกับ งานตรวจสอบ ตอบข้ อหารือ การด าเนิ นการทางวินั ย
อุทธรณ์ ร้องทุกข์
ง. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๗) กลุ่มบริหารบุคคล มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติง านเกี่ย วกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา การกาหนดและรับรองคุณวุฒิ การขอกาหนด ตาแหน่งทางวิชาการ และตาแหน่ง
บริหารภายในหน่วยงานของสถาบัน การขอใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ การส่ง เสริมความมีวินัย และระบบ
คุณธรรมของบุคลากรของสถาบัน
/ข. ปฏิบัติ…
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ข. ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท าค าขอบ าเหน็ จ ความชอบของข้ า ราชกา ร
ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินตอบแทนพิเศษ การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีถือจ่ายของข้าราชการ ลูกจ้า งประจาและ
พนักงานราชการ
ง. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาคารับรอง ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
การจัดสรรเงินรางวัลประจาปี
จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๘) กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศ
ข. ปฏิบัติง านเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์บ ริบทในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาในสายอาชีพกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และกลุ่มอื่นๆ
ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดาเนินการในโครงการความ
ร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง
ง. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้คาปรึกษา แนะนา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยด้าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน
จ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน หรือร่วมดาเนินงานกับหน่วยงานระดับสานัก
ศูนย์ และติดตามผลการดาเนินงาน
ฉ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกากับ และควบคุมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาย
อาชีพ โครงการศึกษาดูงาน และโครงการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันให้เ ป็นไปตามข้อตกลงหรือ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ช. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

/๒) สานักยุทธศาสตร์…
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๒) สานักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ
(๑) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และความร่วมมือ มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังนี้
ก. กากับดูแล ตรวจสอบ เกี่ยวกับนโยบายแผนงานของส่วนราชการ นโยบาย
แผนงานโครงการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บริหารความมั่นคง
ข. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ค. บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาของสถาบัน
ง. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนอื่นๆ ของสถาบัน
จ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือและความร่วมมือ
กับ สถานศึ ก ษา สถานประกอบการ สมาคมวิ ชาชี พ กลุ่ ม อาชี พ รวมทั้ ง บุ ค ลากรจากภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
ฉ. ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ช. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่ม วิเคราะห์ น โยบายและแผนพั ฒ นาการศึ กษา มี อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
ก. จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบัน
ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย และจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนาคุณภาพกาลังคนสู่มาตรฐานสากลบน
พื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศ และรองรั บ การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ค. จั ดท าค าของบประมาณตามผลการวิเคราะห์ น โยบายและความต้อ งการ
จาเป็นของสถาบันต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง. ส่งเสริมและประสานงานให้มีทุน และแหล่งทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและ
สร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกันทุกภาคส่วน
จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

/(๓) กลุ่มเทคโนโลยี…
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(๓) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระบบเครือข่ายการ
พั ฒ นาซอฟแวร์ เกี่ ย วกั บ บุ ค ลากร ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ และพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และจัดการความรู้
ข. สนับสนุนการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ค. จัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
จ. จัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ฉ. พัฒนานวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ช. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มควบคุมติดตามและประเมินผล มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าแผนงานโครงการติ ด ตามประเมิ น ผล และ
สรุปผล จัดทารายงานประจาปีของสถาบัน
ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาคุณภาพ
การอาชีวศึกษา เพื่อการวางแผนการดาเนินงานของสถาบัน
ค. รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาสถาบัน
ง. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล ของสถาบัน
จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๓) สานักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
(๑) กลุ่มหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังนี้
ก. ส่งเสริม และประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตร
การอาชีวศึกษา ให้ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ การอาชีวศึกษาแห่ งชาติ และมาตรฐานคุณ วุฒิ การ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ
ข. ส่งเสริม และกากับดูแล การจัดการเรียนการสอน และการเทียบโอนผลการ
เรียน หรือประสบการณ์วิชาชีพ ของหน่วยงานในสถาบัน
ค. วิเคราะห์และวางแผนเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถาบัน
/ง. กากับ…
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ง. กากับ ติดตาม ประเมินหลักสูตร และนาผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
จ. ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการ จุดหมาย หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
ข. น าหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
ค. วางแผนดาเนินงานด้านการประกันคุณ ภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่ อนาไปสู่การพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่ อเนื่อ ง และรองรับการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก
ง. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล
องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มพัฒนาคุณภาพบุคลากร อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสถาบันทุกหน่วยงาน ให้มีความรู้
ความสามารถในด้านวิทยาการต่างๆ ให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และเสริมสร้างความมีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และดาเนินการฝึกอบรม
ค. ส่งเสริม และสนั บ สนุน ให้ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา และคณาจารย์
ได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาด้านวิชาการ
ง. ให้คาแนะน า อานวยความสะดวกแก่ค รู และบุคลากรทางการศึกษา และ
คณาจารย์ เกี่ยวกับการขอมี เลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
จ. ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา
ฉ. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

/(๔) กลุ่มภูมิปัญญา…
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(๔) กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. วางแผนงานจัดทาโครงการของสถาบัน เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
ข. ศึกษา รวบรวม และจัด เก็บข้อมูลเพื่ อเผยแพร่ และเป็น คลังสมองด้านภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
ค. ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือในการจั ดการอาชีวศึกษาด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยระหว่างสถาบันกับชุมชน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ง. ประสานงาน และดาเนิ นการจัด องค์ความรู้ด้านภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ นร่วมกั น
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
จ. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อสร้างทุนทางปัญญา และทุนมนุษย์
ส่งเสริม และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
ฉ. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ และส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับต่างๆ
ช. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
ซ. ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย
๔) สานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(๑) กลุ่ มพั ฒ นาองค์ ก ารวิ ชาชีพ และกิจ การนั กศึ ก ษา มี อ านาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติเกี่ยวกับงานองค์การวิชาชีพนักศึกษา
ข. ปฏิบัติการฝึกงาน ฝึกอาชีพ และการจัดหาทุนการศีกษา
ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการพัฒนาวินัย การประพฤติตนตาม
ระเบียบข้อบังคับของสถาบัน ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา
ง. ปฏิบัติการเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร การประสานงานกับหน่วยงานทหารที่
เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีของนักศึกษาวิชาทหาร
/จ. ปฏิบัติงาน…
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จ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกีฬาภายใน ภายนอก ควบคุมสนามกีฬา อาคารฝึกกีฬา
ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการของสถาบัน
ฉ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโภชนาการ เช่น การควบคุมดูแลร้านอาหาร เครื่องดื่ม
ภายในสถาบัน ให้ถูกสุขลักษณะ และปฏิบัติตามระเบียบของสถาบัน
ช. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จัดทาข้อมูล
สถิติทาเนียบผู้สาเร็จการศึกษา
ซ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ประสานงาน ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เกี่ ย วกั บ งานด้ า นศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ประชาคม และสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
ข. ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุน ติดตามประเมินผล เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ค. ประสานงานการเชื่อมโยงเครือ ข่ายส่วนราชการ ชมรม สมาคม หรือศูน ย์
วัฒนธรรม เพื่อบูรณาการการจัดการอาชีวศึกษาในสถาบัน
ง. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มโครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษ มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ประสานงานเกี่ยวกับงานโครงการพระราชด าริ งานฝึกอบรมวิชาชีพ งาน
กิจกรรมพิเศษ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย
ข. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความจงรักภักดี ความเสียสละ จิตสาธารณะ เพิ่อพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษาให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ มีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง
ค. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
(๑) กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิ เคราะห์ ส่งเสริม และสนับสนุนการทาวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารในสานัก ศูนย์ ของสถาบัน

/ข. ปฏิบัติงาน…
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ข. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาต่ อ ยอดการด าเนิ น การกั บ ผลงานที่ เป็ น
ทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของสถาบั น และการน าไปใช้ ข องงานวิ จัย นวั ต กรรม และสิ่ง ประดิ ษ ฐ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
คณาจารย์ และผู้บริหารในสานัก ศูนย์ ของสถาบัน
ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่างๆ
ของงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ง. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ มี อ านาจหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน โครงการ ของศูนย์วิจัย และพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
ข. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการ
หาแหล่งทุนทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทาวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารใน
สานัก และศูนย์ต่างๆ ของสถาบัน
ง. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดทาวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารในสานัก และศูนย์ต่างๆ ของสถาบัน
รวมทั้งการจัดเวทีการนาเสนอผลงานวิจัย
จ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการวิจัย เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรฐานการศึกษา หลั กสูตร แบบเรียน ตารา สื่อการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ฉ. ปฏิบั ติ ง านเกี่ย วกั บ การประเมิ น ผลการด าเนิน งานในโครงการต่ างๆ ของ
สถาบัน
ช. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ย วกั บ การประกัน คุ ณ ภาพภายในกลุ่ม ส่ง เสริม การวิจั ย และ
พัฒนาความร่วมมือ
ซ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

/(๓) กลุ่มติดตาม…
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(๓) กลุ่มติดตามเฝ้าระวังทางเทคโนโลยี มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิ บัติง านด้านการเฝ้าระวัง ติดตามความก้าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีราย
สาขาวิชาชีพที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยประสานงานกับคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดเผยแพร่ใน web
Page อาทิ Today Technology หรือ Today Innovation
ข. ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มนิติการและกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในการเฝ้าระวัง
อาชญากรรมไซเบอร์
ค. ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ แก้ ไ ขและป้ อ งกั น การเผยแพร่ ข่ า วสารข้ อ มู ล ที่ ไ ม่
เหมาะสมที่ล ะเมิ ดสิท ธิผู้อื่ น การล่วงละเมิ ดสถาบั น พระมหากษั ตริย์ รวมทั้ ง ข้อ มูลเนื้อ หาที่ ไม่ เหมาะสมต่ อ
ศีลธรรมและวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ
ง. ปฏิบัติงานติดตามข่าวสารข้อมูลสถานการณ์โลก ศูนย์เตือนภัยพิบั ติแห่งชาติ
และศูนย์เตือนภัยแผ่นดินไหว พร้อมกับแจ้งเตือนภัยทันทีหากสถานการณ์นั้นมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนภายในประเทศ
จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวังทางเทคโนโลยี หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖) สานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
(๑) กลุ่ ม บริ ห ารจั ด การเรีย นการสอนระดั บ ปริญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รือ สาย
ปฏิบัติการ มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ก ากั บ ดู แ ล ควบคุ ม ติ ด ตามการจั ด การเรี ย นในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ข. ปฏิบัติการส่งเสริมงานวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติการสอน
การวิจัย ถ่ายทอดวิทยาการ และเทคโนโลยี
ค. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าหลั ก สู ต รหรื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รในระดั บ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

/ง. ปฏิบัติงาน…
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ง. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตร หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ว่ าด้ ว ยเรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ก ารอาชี วศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ. ๒๕๕๖
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญ ญา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ เพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
จ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมาย และกากับ ดูแลการรับนักศึกษาใหม่
เข้าศึกษาในสถาบัน
ฉ. ปฏิบั ติงานเกี่ ยวกั บการจัด การเรียนการสอน การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้
การจั ด ท าเอกสารประกอบการสอน ต ารา การพั ฒ นาห้ อ งเรี ย น ห้ อ งสมุ ด และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ช. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน และจัดทางบประมาณด้านวิชาการ วิชาชีพ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ของคณะต่างๆ
ซ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน การประเมิน ผลการเรียนรู้ของนัก ศึก ษาตามมาตรฐานการศึ กษา และการประเมิน ผลความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ฌ. ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับ การกากับดู แลงานทวิภ าคี ให้เป็ นไปตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการบริหารจัดการ และควบคุม มาตรฐานการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ
ญ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มบริหารคณาจารย์ มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
บริห ารธุรกิจ คณะเทคโนโลยี การท่ องเที่ ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยี คหกรรม และคณะเทคโนโลยี
ศิลปกรรม
ข. ปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ไ ด้รับการฝึกอบรม และพั ฒนา
ด้านวิชาการให้มีความก้าวหน้า และมีตาแหน่งทางวิชาการ
ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลคณาจารย์ของสถาบันในด้านการศึกษา
ค้นคว้า และจัดทารายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การฝึกอบรม
วิชาชีพ และถ่ายทอดวิทยาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น
/ง. ควบคุม…
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ง. ควบคุม กากับ มาตรฐานทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และคานึงถึงการประสานงานของหน่วยงานในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
จ. กากับ ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ชุมชนและสังคม
ฉ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มวิทยบริการ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิ บัติ ง านเกี่ย วกั บ การบริห ารจัด การทรัพ ยากรสารสนเทศ และส่ง เสริ ม
การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหารสานัก ศูนย์ของสถาบัน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปให้
สามารถศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศของสถาบันและ
ระหว่างสถานศึกษาอื่นๆ
ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบารุงดูแลรักษา พัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์สาหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มทะเบียนและวัดผล มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสมัคร การขึ้นทะเบียน การลงทะเบียน การออก
หลักฐานทางการเรียนของนักศึกษา ให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายของส่วนราชการภายในสถาบัน
ข. จัดวัดผลและประเมินผลการศึกษา การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเรียน
การลงทะเบียนเรียน การวัดผลและประเมินผล ตามระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน
ค. ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย
(๕) คณะ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. จัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามบริบท
ของวิชาชีพแต่ละคณะ และประสานความร่วมมือการใช้ท รัพย์สินร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการกับวิทยาลัยในสังกัดของสถาบัน และเครือข่าย หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชนอื่นๆ

/ข. การควบคุม…
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ข. การควบคุ ม ก ากับ มาตรฐานวิ ชาการ ก าหนดการเปิด สอนรายวิช า และ
กาหนดผู้รับผิดชอบในการสอนแต่ละรายวิชา ติดตามผลการสอน การออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผล
นักศึกษา ควบคุมกิจการ ระเบียบวินัยนักศึกษาในคณะ
ค. การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รการเรีย นการสอนและฝึ ก อบรมวิช าชี พ
การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ง. ส่งเสริม นิเทศ กากับ ติดตามการปฏิบัติงานของคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนา
คณาจารย์ และการบริหารกิจการทั่วไปของคณะ
จ. ดูแล บารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย
ฉ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี้
๑) เห็ น ชอบอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกลุ่ ม ภายใต้ ส านั ก และศู น ย์ ข อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒) เห็ นชอบการแบ่งส่วนราชการภายในวิทยาลัย และให้สถาบันฯจัดทารายละเอียด
อานาจหน้าที่ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๕.๒ ร่ า งแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย และการแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
นางพรลินี ชัยรัต น์ รองผู้ อานวยสถาบัน ฯ และอนุ กรรมการจั ดท าระบบข้ อมู ลการ
ประชุม นาเสนอร่างแก้ไขข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และการ
แต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสืบเนื่องจากมติที่ประชุมในการ
ประชุมผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เห็นว่าสถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่งควรมี เครื่องแต่งกายชุดครุย
ของนักศึกษาเป็นแบบเดียวกัน ในส่วนข้อบังคับของสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย และการแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีบางข้อความที่ระบุ เครื่องแบบ
เครื่องหมาย และการแต่งกายของนักศึกษาแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งจะต้องปรับแก้ไขข้อความใน
ข้อบังคับของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกัน ดังนี้
จากเดิมข้อ ๑๐.๒ บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
อนุ (๓) ข้อความเดิม “มีแผงคอตามแบบที่กาหนดประดับเข็มตรา
สัญลักษณ์สถาบันสีเงินสูง ๒ เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง” ให้เปลี่ยนความใหม่เป็น “ประดับเข็มตรา
สัญลักษณ์สถาบันสีเงินสูง ๑.๘ เซนติเมตร บนปกเสื้อทั้งสองข้าง”
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบและมอบ ดร.ชัด อินทะสี ดาเนินการ
/๕.๓ การอนุมัต…ิ
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๕.๓ การอนุมัติให้ปริญญาเกียรตินิยม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยานยนต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชี วศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอที่ประชุมว่า
ในการประชุ ม สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๑๕ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการเรียนและจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ซึ่ง ผลการเรียนปรากฏว่า มี
ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ตามข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘และสอดคล้อง
กับ ระเบี ย บกระทรวงศึก ษาธิก ารว่ าด้ วยการจัด การศึ ก ษาและการประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖๗ จานวน ๒ คน ดังนี้
รหัสประจาตัว

เลขที่
ปริญญาบัตร

๕๗๔๑๐๑๐๐๐๘
๕๗๔๑๐๑๐๐๐๙

๘
๙

รหัสประจาตัว
ประชาชน

ชือ่ -สกุล

๑๖๒๐๒๐๐๐๐๒๖๒๐ นายวีระยุทธิ์ พรตะคุ
๕๖๒๙๙๙๐๐๐๐๙๗๘ นายวิศนุกร พรหมอินทร์

สรุปผลการเรียน
คะแนน
หน่วยกิตที่ได้
เฉลี่ยสะสม
๗๒
๓.๕๔
๗๒
๓.๕๔

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติให้ปริญ ญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ แก่ผู้สาเร็จการศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร จานวน ๒ คน ได้แก่
๑) นายวีระยุทธิ์ พรตะคุ
๒) นายวิศนุกร พรหมอินทร์
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๑ งบอุดหนุนรายหัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันฯ ทาหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า นายพีระพล พูลทวี ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ว่างบประมาณอุดหนุน
รายหัวนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นได้จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีแล้ว โดยรวมอยู่ใน
งบอุดหนุนการศึกษาช่องเดียวกับงบอุดหนุนรายหัวของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

/๖.๒ การจัดสรร…
หน้า | ๑๘
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๖.๒ การจัดสรรอัตรากาลังประเภทบุคลากรที่ทาการสอนและบุคลากรการศึกษาอื่นตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒)
นายมานิตย์ มณีโชติ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรียนถามในที่ประชุมว่าหาก
สถานศึกษาจะขออัตรากาลังบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาโทแทนอัตรากาลังที่มี วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เกษียณอายุราชการได้หรือไม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประธานที่ประชุมให้ความเห็นว่าสถาบันฯควรทาแบบสารวจความต้องการบุคลากรที่มี
วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีและตรงกับสาขาวิชาที่สอน เพื่อทาการสอนหลักสูตรปริญญาตรี โดยให้ทา
แบบสารวจข้อมูลในสถานศึกษาทั้งหมดของสถาบันฯ และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติอัตรากาลัง ๑๔ อัตรา ตาแหน่งบุคลากรการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
และอัตรากาลังที่รองรับ การโอนครูในสถานศึกษาที่ สอนระดับ ปริญ ญาตรีเพื่อ ทาหน้ าที่เป็ น อาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน ๕ อัตรา ให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งหมดแล้ว
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
ในการขออัตรากาลังบุคลากรที่ทาการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มเติม และการโอนครูในสถานศึกษาที่สอน
ระดับปริญญาตรีเพื่อทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน ๕ อัตรานั้น สถาบันฯจะ
ดาเนินการประสานกับสถานศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๓ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน
นายสงวน บุ ญ ปิ ย ทั ศ น์ กรรมการสภาสถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็น ในที่ป ระชุม ขอให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อม ห้องปฏิบัติการ คณาจารย์ผู้สอน เครื่องมื อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อและเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
มติทปี่ ระชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๔ การสื่อสารข้อมูลของสถาบันฯสู่บุคลากรฝ่ายต่างๆของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ
นายสงวน บุ ญ ปิ ย ทั ศ น์ กรรมการสภาสถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็นให้สถาบันฯ แจ้งข่าวสารข้อมูลของสถาบันฯ ให้คณาจารย์ที่สอนระดับปริญญาตรีทราบโดยตรง เพื่อให้
การสื่อสารในด้านข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ประธานในที่ประชุมให้ความเห็นว่า สถาบันฯได้แต่งตั้งผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันฯ ทั้ง ๖ แห่ง เป็นคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันฯเพื่อเข้าร่วมประชุมในสภาสถาบันฯ ทุกครั้ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และรับทราบข่าวสารข้อมูลของการ
ประชุมเพื่อนาไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรฝ่ายต่างๆภายในสถานศึกษา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/๖.๕ ร่างระเบียบ…
หน้า | ๑๙

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (Institute of Vocational Education Northern Region 4)

๖.๕ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็ น ชอบให้ ป ระชุ ม สภาสถาบั น ฯ ครั้ง ที่ ๕/๒๕๕๙ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๖
พฤษภาคม 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

หน้า | ๒๐

