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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

.................................................................................................... 
 

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๙ คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
๓. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ 
๔. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ 
๕. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๖. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๗. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๘. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๙. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๒. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

 

 

 

 

 
/๒. คณะอนุกรรมการ... 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๔ คน  

๑. นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๓. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๔. นางภรณี ค าตา เข้าร่วมประชุมแทน นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๑๐ คน  

๑. นางพรลินี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. นางสาวเสาวณีย ์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 
๓. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ อนุกรรมการ 
๔. นายวรพงษ์ ขุนอินทร์ อนุกรรมการ 
๕. นางสาวนีรนารา นาคราช อนุกรรมการ 
๖. นางสาวศิวาพร สอาดละออ อนุกรรมการ 
๗. นางสาวปารณีย์ อ าพาศ อนุกรรมการ 
๘. นางปวสร สินธุ์พูล อนุกรรมการ 
๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวกันติชา บินชัย อนุกรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นายอ านาจ พันธุ์เขียน อนุกรรมการ 

 
 

 

 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑ .๑ ความคืบหน้าในการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ ใน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งต่อไป 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๒ การมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบอ านาจให้กับ
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน จ านวน ๑๑ เรื่อง รวม ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑) ด้านวิชาการ 
๒) ด้านการบริหารงานบุคคล 
๓) ด้านการบริหารงานทั่วไป 
๔) ด้านการบริหารงบประมาณ 
ซึ่งค าสั่งมอบอ านาจทั้ง ๔ ด้าน นี้ เป็นการมอบอ านาจระยะที่ ๑ ส่วนระยะที่ ๒ เป็น

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการอาชีวศึกษา
สู่สถาบันการอาชีวศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถาบันการอาชีวศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารกิจการ  
ต่าง ๆ ได้อย่างมีเอกภาพ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (Vocational National 
Education Test หรือ V-NET )    

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เริ่มใช้ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์
รายวิชาที่นักเรียน นักศึกษาเรียนในปี ๑ และ ปี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาพ้ืนฐาน  ต่อมาในปี    
พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปลี่ยนแปลงรายวิชาในการทดสอบใหม่ เป็นวิชาในด้าน
ทักษะชีวิต และการสื่อสาร เป็นต้น ดังนั้น การส าเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน นักเรียน นักศึกษาจะต้อง
ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับ การประเมินในรายวิชาที่เรียน  การทดสอบ V-NET และการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

/มติที่ประชุม…   
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๔ การจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาสู่สถาบันการอาชีวศึกษา 

ประธานมอบหมายให้   นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่าง
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการอาชีวศึกษา
สู่สถาบันการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดังกล่าวได้จัดท าร่างประกาศ ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อไป อีกทั้งได้จัดท าร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงมีเนื้อหาสาระโดยย่อ ดังนี้ 

๑) ให้สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นส่วนราชการ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
๒) ให้สภาสถาบันการอาชีวศึกษาสามารถอนุมัติหลักสูตร ของสถาบันการอาชีวศึกษาได้  
๓) ให้สถานศึกษาทุกแห่งของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าสังกัดสถาบัน

การอาชีวศึกษา ภายใน ๑๘๐ วัน 
 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า ในการกระจายอ านาจให้สถาบันการอาชีวศึกษานั้น ควรครอบคลุมถึงอ านาจ และหน้าที่ของสถาบัน
วิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย ที่จะปลดล็อกการบังคับใช้กฏหมาย ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดสาขาอาชีพ 
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งเมื่อพิจารณา
ตามบริบทของการจัดการศึกษาของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานแล้วจะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน
กับการจัดการศึกษาสายอาชีพของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ประธาน เสนอความเห็นว่า หลังจากที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
ประกาศ เรื่อง การกระจายอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรียบร้อยแล้ว สถาบันการ
อาชีวศึกษาควรจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการกระจายอ านาจตามประกาศดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

/มติที่ประชุม…   
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมให้แก้ไขข้อความในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  ข้อ ๓.๑ เรื่อง การด าเนินการ
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 

“และให้จัดท าข้อบังคับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๕ 
(๒) และ (๘) แห่ง พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าด้วยการก ากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุม
คุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ทุกระดับ”   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

การเปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

นายสมคิด บุญเทวี  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑  สภาสถาบัน ฯ ได้เห็นชอบให้วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) และวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เปิด
สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ซึ่งจะมีการประเมินความพร้อมในการเปิดสอน ประมาณกลางเดือน 
มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้สถานศึกษาจัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
การส ารวจความต้องการของผู้เรียน คู่มือการฝึกอาชีพ และการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการตามรูปแบบ
การประเมินที่สถาบัน ฯ ส่งไปให้    ส่วนคณะกรรมการประเมินความพร้อม สถาบัน ฯ ขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา ประกอบด้วย 

๑) นายสงวน  บุญปิยทัศน์  ประธานกรรมการประเมิน 
๒) นายสมชาย  เจนพานิช   กรรมการประเมิน 
๓) ดร.มะณ ู คุ้มกล่ า          กรรมการประเมิน 
๔) นางพรลินี  ชัยรัตน์        กรรมการประเมิน 
๕) ดร.ชัด  อินทะสี            กรรมการประเมิน 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินความพร้อมตามที่สถาบัน ฯ เสนอ  

 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๔…   
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  รายงานผลการ

ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

สถาบัน ฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน ๑๐,๒๑๒,๔๔๐.๐๐ 
บาท (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  ซ่ึงสถาบัน ฯ ได้เบิกเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๑๐,๒๑๒,๒๔๔.๑๙ บาท (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์)  คงเหลือเงิน 
๑๙๕.๘๑ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) โดยมีรายการใช้จ่ายเงินในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ 

รายการ เงินจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
๑) งบบุคลากร ๑,๓๔๗,๘๔๐.๐๐ ๑,๓๔๗,๘๔๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒) งบด าเนินงาน 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 อยู่ในเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของสถาบัน ฯ  ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  น าเสนอที่ประชุม

ว่า ขณะนี้สถาบัน ฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใน
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ประกอบด้วย 

๑) ค าน า 
๒) สารบัญ 
๓) ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย 

(๑) บทน า 
/(๒) วิสัยทัศน์… 
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(๒) วิสัยทัศน์  พันธกิจ ปี  ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

(๓) โครงสร้าง ปี ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๔) ยุทธศาสตร์ มาตรการ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๕) ยุทธศาสตร์ของชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(๗) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๘) นโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ 
(๙) รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา และการ

กีฬา ได้เสนอรายงานต่อรัฐบาล เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา จ านวน ๖ เรื่อง 
(๑๐) ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา ของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(๑๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 

(Development Strategies) 
๔) สว่นที่ ๒  ประกอบด้วย 

(๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
(๒) ประวัติและความเป็นมาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
(๓) วสิัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์ 
(๔) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของการพัฒนาสถาบนัการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ 
(๕) แผนผังคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ 
(๖) ผังโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 
(๗) ผังบุคลากรสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ 
(๘) แผนภูมิบรหิารสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื ๔ 
(๙) ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร นกัเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชวีศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 
(๑๐) แผนการรับนักศึกษา 

๕) สว่นที่ ๓  ประกอบด้วย 
(๑) แผนใช้จา่ยเงินงบประมาณ และโครงการของสถาบนัการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 
(๒) สรุปยอดเงินงบประมาณที่ได้รับพิจารณาจัดสรรเบื้องต้น 

/(๓) สรุปงบ… 
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(๓) สรุปงบหน้ารายจ่าย 
(๔) ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การด าเนินงานตามโครงการ 

๖) ภาคผนวก  ประกอบด้วย 
(๑) ข้อมูลการจ้างเหมาบริการ 
(๒) ข้อมูลการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(๓) แผนการจดัซื้อจัดจ้างงบลงทุน 

ในส่วนของรายรบั – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบนั ฯ สรุปได้ดังนี้  
รายรับ จ านวนเงิน (บาท) รายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณทีไ่ดร้ับ ๙,๐๓๖,๘๐๐ งบประมาณที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติม -๗,๐๔๓,๐๐๐ 
๑) งานตามภาระงานประจ า  รวมงบประมาณที่ใช้จ่าย ๑๖,๐๗๙,๘๐๐ 

(๑) งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, 
ใช้สอย และวสัดุ) 

๖,๕๕๘,๒๐๐ งบด าเนินงาน ๑๖,๐๗๙,๘๐๐ 

(๒) แผนงานบุคลากรภาครฐั 
(ประกันสังคม) 

๕๘,๖๐๐ ๑) ค่าตอบแทน ๕,๙๖๒,๔๐๐ 

(๓) งบด าเนินงาน (โครงการ ฯ) ๒,๔๒๐,๐๐๐ (๑) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ๔,๘๓๔,๔๐๐ 
  (๒) ค่าตอบแทน ๖๗๔,๔๐๐ 
  (๓) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ๔๕๓,๖๐๐ 
  ๒) ค่าใชส้อย ๒,๓๙๗,๖๐๐ 
  (๑) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๑,๔๙๙,๖๐๐ 
  (๒) ค่าใชส้อยอ่ืน ๆ และค่า

ซ่อมแซม 
๕๒,๐๐๐ 

  (๓) ค่าจ้างเหมาบริการ ๗๙๒,๐๐๐ 
  (๔) ค่าสมทบทุนประกันสังคม ๕% ๕๔,๐๐๐ 
  ๓) ค่าวสัด ุ ๔,๕๔๖,๔๐๐ 
  ๔) ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า) ๒๐๖,๔๐๐ 
  ๕) โครงการตามภาระงานของ

หน่วยงาน 
๙๔๗,๐๐๐ 

  ๖) โครงการตามภาระงานของสถาบัน ๙๔๗,๐๐๐ 
  ๗) โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ๒,๐๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

/๘) โครงการ… 
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รายรับ จ านวนเงิน (บาท) รายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
  ๘) โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ

ระบบ การพัฒนาผู้เรยีนอาชวีศกึษา
ให้มีความพร้อมเพ่ือเป็นก าลังส าคัญ
ในสังคมยุคประเทศไทย ๔.๐  

๑,๑๘๐,๐๐๐ 

  ๙) โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือ
สนองความต้องการของประเทศ 

๘๔๐,๐๐๐ 

 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

๕.๒ ร่างประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

ดร.ชัด  อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า 
สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้
มอบหมายให้จัดท าร่างประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นั้น ขณะนี้ได้จัดท าร่าง
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และแนบมาพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระในร่างฉบับดังกล่าว พร้อมกับให้ความเห็นชอบเพ่ือให้สถานศึกษา
ในสังกัดสถาบัน ฯ ถือปฏิบัติต่อไป 

ประธาน เสนอให้เพ่ิมข้อความต่อท้ายในข้อ ๔ โดยให้อ้างอิงประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

“ข้อ ๔ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้
สถาบันถือตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี       
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๖ และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑” 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
 

/ระเบียบวาระท่ี ๖… 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ แต่งตั้งอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ในที่ประชุมว่า ขณะนี้คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ชุดนี้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว 
และท าหน้าที่รักษาการไปจนกว่าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะ
ขับเคลื่อนให้มีการสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๒๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในช่วงเวลารักษาการดังกล่าว สถานภาพของกรรมการสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ครบวาระการด ารงต าแหน่ง และสภาสถาบัน ฯ ได้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ
สภาสถาบัน ฯ ตามมาตรา ๒๓ (๔) แล้ว จึงขอให้กรรมการชุดดังกล่าวเข้าร่วมประชุมสภาสถาบัน ฯ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของสถาบัน ฯ  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบให้สถาบัน ฯ ด าเนินการตามที่เสนอ 
 

๖.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
ดร.สุรางค์  อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แจ้งที่ประชุมว่า  

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด จัดท าโครงการ “อวด-ดี อาชีวะ ๓” 
โดยการจัดประกวดภาพยนตร์ และสารคดีสั้นเพ่ือชิงทุนการศึกษา 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   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม     
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

/เลิกประชุม… 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
                                                          
 
 

 
 

 
(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 

ผู้บันทึกการประชุม 
(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
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ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมคิด บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  


