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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ความคื บ หน้ า ในการสรรหาและการเลื อ กประธานกรรมการ และกรรมการ ใน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และได้นาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ การมอบอานาจให้ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ มอบอานาจให้กับ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน จานวน ๑๑ เรื่อง รวม ๔ ด้าน ได้แก่
๑) ด้านวิชาการ
๒) ด้านการบริหารงานบุคคล
๓) ด้านการบริหารงานทั่วไป
๔) ด้านการบริหารงบประมาณ
ซึ่งคาสั่ งมอบอานาจทั้ง ๔ ด้าน นี้ เป็นการมอบอานาจระยะที่ ๑ ส่วนระยะที่ ๒ เป็น
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการอาชีวศึกษา
สู่สถาบันการอาชีวศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารกิจการ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีเอกภาพ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ท างด้านอาชีวศึกษา (Vocational National
Education Test หรือ V-NET )
ประธานแจ้งที่ป ระชุมว่า ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เริ่ม ใช้ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์
รายวิช าที่นักเรียน นั กศึกษาเรียนในปี ๑ และ ปี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาพื้นฐาน ต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปลี่ยนแปลงรายวิชาในการทดสอบใหม่ เป็นวิชาในด้าน
ทักษะชีวิต และการสื่อสาร เป็นต้น ดังนั้น การสาเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน นักเรียน นักศึกษาจะต้อง
ได้ รั บ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ในรายวิช าที่ เรียน การทดสอบ V-NET และการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๔ การจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับการกระจายอานาจจากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาสู่สถาบันการอาชีวศึกษา
ประธานมอบหมายให้ นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่าง
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการอาชีวศึกษา
สู่ส ถาบั น การอาชีว ศึกษา คณะกรรมการดังกล่าวได้ จัดทาร่างประกาศ ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นาเสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาดาเนินการต่อไป อีกทั้งได้จัดทาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ มีเนื้อหาสาระโดยย่อ ดังนี้
๑) ให้สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นส่วนราชการ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
๒) ให้สภาสถาบันการอาชีวศึกษาสามารถอนุมัติหลักสูตร ของสถาบันการอาชีวศึกษาได้
๓) ให้สถานศึกษาทุกแห่งของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษา ภายใน ๑๘๐ วัน
นายสงวน บุ ญ ปิ ย ทั ศ น์ กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า ในการกระจายอานาจให้สถาบันการอาชีวศึกษานั้น ควรครอบคลุมถึงอานาจ และหน้าที่ของสถาบัน
วิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย ที่จะปลดล็อกการบังคับใช้กฏหมาย ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดสาขาอาชีพ
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดาเนินการโดยผู้ที่ ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งเมื่อพิจารณา
ตามบริบทของการจัดการศึกษาของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานแล้วจะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน
กับการจัดการศึกษาสายอาชีพของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธาน เสนอความเห็ น ว่ า หลั งจากที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ได้
ประกาศ เรื่ อ ง การกระจายอานาจของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษาเรีย บร้อ ยแล้ ว สถาบั น การ
อาชีวศึกษาควรจัดทาคู่มือแนวปฏิบัติในการกระจายอานาจตามประกาศดังกล่าว
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบัน การอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วัน พุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม ที่ป ระชุมให้ แก้ไขข้อความในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง ข้อ ๓.๑ เรื่อง การดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
(ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในย่อหน้าที่ ๓ หน้า ๔ ของรายงานการประชุม
สภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ต่อท้ายข้อความเดิม ดังนี้
“และให้จัดทาข้อบังคับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๒๕
(๒) และ (๘) แห่ ง พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าด้วยการกากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุม
คุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ทุกระดับ”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
การเปิด สอนหลักสูต ร ระดั บปริ ญ ญาตรี สายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบั ติการ สาขาวิช า
เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ สภาสถาบัน ฯ ได้เห็นชอบให้วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) และวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร เปิด
สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ซึ่งจะมีการประเมินความพร้อมในการเปิดสอน ประมาณกลางเดือน
มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้สถานศึกษาจัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
การสารวจความต้องการของผู้เรียน คู่มือการฝึกอาชีพ และการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการตามรูปแบบ
การประเมิน ที่สถาบั น ฯ ส่ งไปให้ ส่ วนคณะกรรมการประเมิน ความพร้อม สถาบั น ฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณา ประกอบด้วย
๑) นายสงวน บุญปิยทัศน์ ประธานกรรมการประเมิน
๒) นายสมชาย เจนพานิช กรรมการประเมิน
๓) ดร.มะณู คุ้มกล่า
กรรมการประเมิน
๔) นางพรลินี ชัยรัตน์
กรรมการประเมิน
๕) ดร.ชัด อินทะสี
กรรมการประเมิน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินความพร้อมตามที่สถาบัน ฯ เสนอ

/ระเบียบวาระที่ ๔…
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ รายงานผลการ
ดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สถาบัน ฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑๐,๒๑๒,๔๔๐.๐๐
บาท (สิ บ ล้ านสองแสนหนึ่ ง หมื่ น สองพั น สี่ ร้อ ยสี่ สิ บ บาทถ้ ว น) ซึ่ งสถาบั น ฯ ได้ เบิ ก เพื่ อเป็ น ค่ าใช้จ่ ายในการ
ด าเนิ น งานตามแผนงาน/กิ จ กรรม/โครงการ ต่ า ง ๆ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ งสิ้ น
๑๐,๒๑๒,๒๔๔.๑๙ บาท (สิ บ ล้ านสองแสนหนึ่ งหมื่นสองพัน สองร้อยสี่ สิ บสี่ บาทสิ บเก้าสตางค์) คงเหลื อเงิน
๑๙๕.๘๑ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) โดยมีรายการใช้จ่ายเงินในหมวดต่าง ๆ ดังนี้
รายการ
เงินจัดสรร
เบิกจ่าย
คงเหลือ
๑) งบบุคลากร
๑,๓๔๗,๘๔๐.๐๐ ๑,๓๔๗,๘๔๐.๐๐
๐.๐๐
๒) งบดาเนินงาน
๔,๙๗๗,๙๐๐.๐๐ ๔,๙๗๗,๘๙๘.๐๓
๑.๙๗
๓) งบลงทุน
๑,๒๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๑๔,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๔) งบเงินอุดหนุน
๔๙๐,๐๐๐.๐๐
๔๙๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๕) งบรายจ่ายอื่น
๒,๑๘๒,๗๐๐.๐๐ ๒,๑๘๒,๕๐๖.๑๖
๑๙๓.๘๔
รวมทั้งสิ้น ๑๐,๒๑๒,๔๔๐.๐๐ ๑๐,๒๑๒,๒๔๔.๑๙
๑๙๕.๘๑
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินในงบต่าง ๆ ทั้ง ๕ หมวด อยู่ในเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของสถาบั น ฯ ซึ่ ง ได้ แ นบมาพร้ อ มกั บ เอกสาร
ประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอที่ประชุม
ว่า ขณะนี้สถาบัน ฯ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใน
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ประกอบด้วย
๑) คานา
๒) สารบัญ
๓) ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย
(๑) บทนา
/(๒) วิสัยทัศน์…
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(๒) วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ปี ๒๕๖๑ ของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
(๓) โครงสร้าง ปี ๒๕๖๑ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๔) ยุทธศาสตร์ มาตรการ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๕) ยุทธศาสตร์ของชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
(๗) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๘) นโยบายของรั ฐ บาล คณะรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี และแนวคิดประเทศไทย ๔.๐
(๙) รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา และการ
กีฬา ได้เสนอรายงานต่อรัฐบาล เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา จานวน ๖ เรื่อง
(๑๐) ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
(๑๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
(Development Strategies)
๔) ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
(๒) ประวัติและความเป็นมาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
(๓) วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์
(๔) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
(๕) แผนผังคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
(๖) ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
(๗) ผังบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
(๘) แผนภูมิบริหารสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
(๙) ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
(๑๐) แผนการรับนักศึกษา
๕) ส่วนที่ ๓ ประกอบด้วย
(๑) แผนใช้จา่ ยเงินงบประมาณ และโครงการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
(๒) สรุปยอดเงินงบประมาณที่ได้รับพิจารณาจัดสรรเบื้องต้น
/(๓) สรุปงบ…
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(๓) สรุปงบหน้ารายจ่าย
(๔) ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดาเนินงานตามโครงการ
๖) ภาคผนวก ประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลการจ้างเหมาบริการ
(๒) ข้อมูลการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(๓) แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
ในส่วนของรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบัน ฯ สรุปได้ดังนี้
รายรับ
จานวนเงิน (บาท)
รายจ่าย
จานวนเงิน (บาท)
งบประมาณทีไ่ ด้รับ
๙,๐๓๖,๘๐๐ งบประมาณที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติม
-๗,๐๔๓,๐๐๐
๑) งานตามภาระงานประจา
รวมงบประมาณที่ใช้จ่าย
๑๖,๐๗๙,๘๐๐
(๑) งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน,
๖,๕๕๘,๒๐๐ งบดาเนินงาน
๑๖,๐๗๙,๘๐๐
ใช้สอย และวัสดุ)
(๒) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
๕๘,๖๐๐ ๑) ค่าตอบแทน
๕,๙๖๒,๔๐๐
(ประกันสังคม)
(๓) งบดาเนินงาน (โครงการ ฯ)
๒,๔๒๐,๐๐๐ (๑) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
๔,๘๓๔,๔๐๐
(๒) ค่าตอบแทน
๖๗๔,๔๐๐
(๓) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
๔๕๓,๖๐๐
๒) ค่าใช้สอย
๒,๓๙๗,๖๐๐
(๑) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
๑,๔๙๙,๖๐๐
(๒) ค่าใช้สอยอื่น ๆ และค่า
๕๒,๐๐๐
ซ่อมแซม
(๓) ค่าจ้างเหมาบริการ
๗๙๒,๐๐๐
(๔) ค่าสมทบทุนประกันสังคม ๕%
๕๔,๐๐๐
๓) ค่าวัสดุ
๔,๕๔๖,๔๐๐
๔) ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)
๒๐๖,๔๐๐
๕) โครงการตามภาระงานของ
๙๔๗,๐๐๐
หน่วยงาน
๖) โครงการตามภาระงานของสถาบัน
๙๔๗,๐๐๐
๗) โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
๒,๐๒๐,๐๐๐

/๘) โครงการ…
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รายรับ

จานวนเงิน (บาท)

รายจ่าย
๘) โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
ระบบ การพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา
ให้มีความพร้อมเพื่อเป็นกาลังสาคัญ
ในสังคมยุคประเทศไทย ๔.๐
๙) โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อ
สนองความต้องการของประเทศ

จานวนเงิน (บาท)
๑,๑๘๐,๐๐๐

๘๔๐,๐๐๐

มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๕.๒ ร่ า งประกาศสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ดร.ชัด อิน ทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้
มอบหมายให้จัดทาร่างประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นั้น ขณะนี้ ได้จัดทาร่าง
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ ว และแนบมาพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม ในครั้งนี้ โดยจะขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระในร่างฉบับดังกล่าว พร้อมกับให้ความเห็นชอบเพื่อให้สถานศึกษา
ในสังกัดสถาบัน ฯ ถือปฏิบัติต่อไป
ประธาน เสนอให้ เพิ่ ม ข้ อ ความต่ อ ท้ า ยในข้ อ ๔ โดยให้ อ้ า งอิ ง ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เรื่ อ ง นโยบาย และแนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
“ข้อ ๔ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิ บัติการ ให้
สถาบั น ถื อ ตามระเบี ย บสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ว่า ด้ ว ยการรั บ ผู้ เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก ารของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑”
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นชอบประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
/ระเบียบวาระที่ ๖…
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ แต่งตั้งอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ในที่ประชุมว่า ขณะนี้คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ชุดนี้ครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ว
และทาหน้าที่รักษาการไปจนกว่าสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะ
ขั บ เคลื่ อ นให้ มี ก ารสรรหา และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ตามมาตรา ๒๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในช่วงเวลารักษาการดังกล่าว สถานภาพของกรรมการสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครบวาระการดารงตาแหน่ง และสภาสถาบัน ฯ ได้ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการ
สภาสถาบั น ฯ ตามมาตรา ๒๓ (๔) แล้ว จึงขอให้กรรมการชุดดังกล่ าวเข้าร่วมประชุ มสภาสถาบัน ฯ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของสถาบัน ฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบให้สถาบัน ฯ ดาเนินการตามที่เสนอ

๖.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แจ้งที่ประชุมว่า
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา จากัด จัดทาโครงการ “อวด-ดี อาชีวะ ๓”
โดยการจัดประกวดภาพยนตร์ และสารคดีสั้นเพื่อชิงทุนการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค์ได้รับ ๖ รางวัล ดังนี้
๑) รางวัลยกระดับผลงานยอดเยี่ยม คือ จิตวิญญาณแห่งนามธรรม
๒) รางวัล Popular Vote คือ จิตวิญญาณแห่งนามธรรม เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลส่งเสริมผลงานนวัตกรรมอาชีวะ คือ เชอรี่ผง เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา อาชีวะเปลี่ยนชีวิต คือ ชอผะ แห่งเลอผาโด้ เงินรางวัล
๓๐,๐๐๐ บาท
๕) รางวัลสุดยอดผลงานอวด-ดี อาชีวะ ด้านสารคดี คือ ชอผะ แห่งเลอผาโด้ เงินรางวัล
๕๐,๐๐๐ บาท
๖) รางวัลพิเศษ เหรียญมาตรฐานผลงานระดับยอดเยี่ยม คือ ชอผะ แห่งเลอผาโด้
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๓ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็ น ชอบให้ ป ระชุม สภาสถาบั น ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวัน พุ ธ ที่ ๒๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
/เลิกประชุม…
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เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายมะณู คุ้มกล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
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