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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................................................
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๘ คน
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. นายสมคิด
บุญเทวี
๓. ดร.มะณู
คุ้มกล่า
๔. นายสงวน
บุญปิยทัศน์
๕. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๖. ดร.ทองคา
ตินะลา
๗. ดร.ชัด
อินทะสี
๘. นายสมชาย เจนพานิช
ผู้ไม่มาประชุม ๔ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๒. นายสมคิด
พวงชื่น
๓. นายสรรเสริญ นภาพร
๔. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล

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

/๒. คณะอนุกรรมการ...
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๗ คน
๑. ดร.สุรางค์
อภิรมย์วิไลชัย
อนุกรรมการ
๒. นายมานิตย์ มณีโชติ
อนุกรรมการ
๓. นายปรีชา
การัก
อนุกรรมการ
๔. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ
อนุกรรมการ
๕. ดร.ศิวรักษ์
บุญประเสริฐ
อนุกรรมการ
๖. นางภรณี
คาตา
เข้าร่วมประชุมแทน นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๗. นายทรงวุฒิ เรือนไทย
เข้าร่วมประชุมแทน นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
(ไม่มี)
๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๑๑ คน
๑. นางพรลินี
ชัยรัตน์
อนุกรรมการ
๒. นายอานาจ
พันธุ์เขียน
อนุกรรมการ
๓. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์
อนุกรรมการ
๔. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์
อนุกรรมการ
๕. นายวรพงษ์
ขุนอินทร์
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 - คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
(ไม่มี)

/๔. ผู้เข้าร่วมประชุม…
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๔. ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้มาประชุม ๑๐ คน
๑. นายรชต
๒. นายฉัตรชัย
๓. นายฐิติพันธุ์

ดิลกรัชตสกุล
โกสุม
ปิ่นมาศ

รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

๔. นายธงชัย

กิตติกุล

ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

๕. นางสาวสุภชั ชา

สวาทพงษ์

ครู วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

๖. นายวัชรธน
๗. นายศราวุธ
๘. นางสาวจงรักษ์
๙. นางสาวกัณญภัคค์
๑๐. นายสิทธิ

ขอพรกลาง
สงล่า
เนียมสวรรค์
นุสติ
กุลบุตร

ครู วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครูพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
พนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ให้ผู้ที่ได้ รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน ฯ ตามมาตรา ๒๓ (๔) ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ขณะนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาก าลั ง
ดาเนิ น การสรรหาคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาชุ ดใหม่ จึง ให้ ค ณะกรรมการสภาสถาบัน การอาชีว ศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ชุดเดิมทาหน้าที่รักษาการไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติห น้าที่
และตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้ดาเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบัน ฯ ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทดแทนกรรมการสภาสถาบัน ฯ
๒ คน ที่พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และเกษียณอายุราชการ โดยเป็นผู้แทน
ผู้บริหาร ๑ คน คือ นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ ตาแหน่งรองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และผู้แทนครู
หรือคณาจารย์ ๑ คน คือ ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
โดยสภาสถาบัน ฯ เห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และการบริหารสถานศึกษา สภา
สถาบันฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/๑.๒ กิจกรรม…
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๑.๒ กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟอาชีวศึกษา
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ชมรมกอล์ฟอาชีวศึกษาจะจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟ การกุศล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจการของอาชีวศึกษา ในวัน อาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา
๑๒.๐๐ น. ที่สนามกอล์ฟ เมืองเอก วิสต้า จังหวัดปทุมธานี
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่า สถาบั น ฯ ได้รั บมอบหมายให้ ป ระสานงานกับผู้ อานวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ เพื่อขอความ
อนุ เคราะห์ สนั บ สนุน กิจ กรรมการแข่งขันกอล์ฟอาชีว ศึกษา โดยการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีม หรือ
รายบุคคล
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม
ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุ ม สภาสถาบั น ฯ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ประกาศสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
ในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และนายกสภาสถาบัน ฯ ได้
ลงนามในประกาศ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม สาระสาคัญของประกาศฉบับนี้ ได้แก่
๑) ข้ อ ๘ ก าหนดให้ รั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก สาขาวิ ช า ห้ อ งเรี ย นละ ๒๐ คน ทั้ ง นี้
เพื่อให้การเรียนการสอนและการฝึกอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ข้อ ๙ ให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน รายงานผลการรับนักศึกษาต่อสถาบัน
ทันทีที่รับนักศึกษาเสร็จสิ้น
/๓) ข้อ ๑๐…
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๓) ข้อ ๑๐ การรับนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดตาม ข้อ ๘ ของประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึ กษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
ประธานให้ความเห็นว่า ความสาคัญใน ข้อ ๘ อ้างอิงจากแนวปฏิบัติ ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น ในกรณีที่จานวนการรับนักศึกษามากกว่าเกณฑ์ ที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด สถาบัน ฯ จะต้องแต่งตั้งกรรมการไปประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชานั้น ๆ และรายงานให้สภาสถาบัน ฯ ทราบ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
ตามที่ ส ถานศึ ก ษาได้ รั บ หนั ง สื อ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา เรื่ อง นโยบายการรั บ นั ก เรี ย น นัก ศึ กษา ประจ าปี ก ารศึ กษา ๒๕๖๑ โดย
รายละเอียด ในข้อ ๕ หน้า ๔ ของประกาศฉบับนี้ระบุว่า การกาหนดวัน เวลาในการรับสมัครนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ดาเนินการตามมติสภา
สถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เห็นชอบให้รับห้องเรียนละ ๒๐ คน และ
ภายหลังจากการรับสมัครแล้ว ให้รายงานผลต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในกรณีที่ผลการรับนักศึกษาไม่เป็นตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้สภาสถาบันการอาชีวศึกษาพิจารณา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๓.๒ ผลการประเมินความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ (ต่ อ เนื่ อ ง) ของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครสวรรค์ และสาขาวิ ชาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
(ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ในการประชุมสภาสถาบั น ฯ ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุม
เห็ นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในสาขาวิช าที่เปิดสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้แก่
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
(ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร นั้น คณะกรรมการได้ดาเนินการประเมินความพร้อม เมื่อวันที่
๙-๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
๓.๒.๑ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง ๕ ด้าน
๓.๒.๒ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ๔ ด้าน ด้านที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ด้านอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
/ประธาน…
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ประธานเสนอความเห็น ๒ ประเด็น คือ
๑) ประเด็ นที่ ห นึ่ง คือ ในการรั บรองสถานประกอบการ จะต้อ งอ้า งอิง ข้ อ
กฎหมายในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๒) ประเด็นที่สอง คือ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจา มี
หลายช่องทาง ได้แก่ วารสารทางวิชาการของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด
นายสงวน บุ ญ ปิ ย ทั ศ น์ กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ให้
ข้อสังเกตว่าในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการบนเว็บไซต์นั้น จะต้องนับจานวนผู้อ่านด้วย และเอกสารที่นาลงใน
วารสารแต่ละแห่งจะต้องมีข้อมูลที่สามารถนามาอ้างอิงเป็นหลักฐานประกอบ
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ เห็นชอบ และมอบ นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันการ
อาชีว ศึกษาภาคเหนื อ ๔ ดาเนิ น การต่อไปในส่ ว นรายละเอียดของเอกสารที่จะขออนุมัติเปิดสอนหลั กสู ตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิ ต (ต่ อ เนื่ อ ง) ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง การรับสมัคร และการรับผู้เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุมว่า
สถาบัน ฯ ได้จัดทาประกาศ เรื่อง การรับสมัคร และการรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้ จัดส่งให้กับ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว ขอให้สถานศึกษาดาเนินการตาม
ประกาศดังกล่าว
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๔.๒ ประกาศสถาบั น การอาชี ว ศึก ษาภาคเหนื อ ๔ เรื่ อ ง กาหนดปฏิ ทิน การศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุมว่า
สถาบั น ฯ ได้ จั ด ทาประกาศ ฯ เรื่ อง กาหนดปฏิทิ นการศึก ษา ระดั บ ปริ ญญาตรีส ายเทคโนโลยี ห รื อสาย
ปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยยึดแนวปฏิบัติตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
/การอาชีวศึกษา…
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การอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งในกิจกรรมบางอย่างจะมีความยืดหยุ่นในด้านวัน เวลาไปตาม
บริบทของสถานศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และได้จัดส่งให้กับสถานศึกษาในสังกัด
สถาบัน ฯ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว ขอให้สถานศึกษาดาเนินการตามประกาศดังกล่าว
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๒ สาขาวิชา
๕.๑.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ของวิทยาลัยเทคนิค
กาแพงเพชร นาเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิ ชาเทคโนโลยีการผลิต
(ต่อเนื่อง) ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี้
๑) เห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒) มอบผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดาเนินการขออนุมัติ
ใช้หลักสูตรดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕.๑.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์ นาเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิ ชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ต่อเนื่อง) ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็น ชอบให้วิทยาลั ยการอาชีพนครสวรรค์ทบทวนการขอเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

/๕.๒ การพิจารณา…
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๕.๒ การพิ จ ารณาโครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการ ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔
ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุมว่า
ขณะนี้สถาบัน ฯ ได้จัดทาโครงสร้างภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดังนี้
๑) สานักงานผู้อานวยการสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มช่วยอานวยการ และเลขานุการ
(๒) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน
๒) สานักพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา ประกอบด้วย
(๑) กลุม่ ยุทธศาสตร์ และความร่วมมือ
(๒) กลุ่มติดตาม และประเมินผล
๓) สานักพัฒนาวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มพัฒนาหลักสูตร และประกันคุณภาพ
(๒) กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔) สานักพัฒนากิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มพัฒนากิจการนักศึกษา
(๒) กลุ่มกิจการพิเศษ
๕) ศูนย์วิจัย และพัฒนาการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มวิจัย และพัฒนา
(๒) กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
๖) สานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
(๒) กลุ่มส่งเสริมวิขาการ และศิลปวัฒนธรรม
๗) วิทยาลัย แบ่งเป็นส่วนราชการภายในเป็นไปตามหมวด ๔ แห่งข้อบังคับนี้
(๑) ให้ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครสวรรค์
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน เพื่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอนุโลม
(๒) วิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น ส่ ว นราชการ ในสั ง กั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔ ตามข้อ (๑) แห่งใดที่เป็นที่ตั้งของการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรื อสายปฏิบัติการ
ให้ แบ่ งส่ ว นราชการเพื่อ จั ดการศึกษาเป็นแผนก ภาควิช าเพื่อการนั้น ตามนัยสาขาวิช าที่เปิดสอน โดยให้
วิท ยาลั ย มีอ านาจหน้ าที่ ในการบริ ห ารจัด การศึ กษา ตั้ งแต่ร ะดั บประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พ (ปวช .) ถึง ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดิม และอานวยการเพื่อให้เกิดการประสานการใช้ทรัพยากรของ
/วิทยาลัย…
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วิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันด้วย ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ภาควิช าตามวรรคหนึ่งให้ ปฏิบัติห น้าที่ส อดคล้ องเชื่อมโยงกับคณะของ
สานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ
๑) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒) มอบสถาบัน ฯ จัดทาข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ

ภายใน พ.ศ. ….
๕.๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอปรับจานวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เสนอที่ประชุม
ว่าเนื่องจากในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผู้ให้ความสนใจ และสมัครเรียนมากเกินกว่าที่กาหนดไว้ จึงมีความประสงค์
ขอรับเพิ่ม จากจานวน ๒๐ คน/ห้องเรียน เป็น ๒๕ คน/ห้องเรียน จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ เพื่อ
พิจารณา
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้สถาบันฯ แต่งตั้งกรรมการสารวจความพร้อมของห้องเรียน อุปกรณ์
การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ และความร่วมมือกับ สถานประกอบการ ว่าเพียงพอที่จะรองรับจานวนนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้นได้หรือไม่
๕.๔ การลดปั ญ หาการออกกลางคั น ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เชิญผู้อานวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ และประธานอาชีวศึกษาภาค ประชุมที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากับนอกสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาการออกกลางคัน หรือ Drop out ของนักเรียน นักศึกษา ให้น้อยกว่าเดิมอย่างน้อย ๕-๑๕ %
โดยให้สถานศึกษาจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว และสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
จะสนับสนุนงบประมาณโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท
/นายปรีชา…
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นายปรี ช า การั ก ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ ทั ย ธานี น าเสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลดปัญหา นักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน
โดยครั้งแรกได้นาโปรแกรมของวิทยาลัยการอาชีพสองมาใช้ ซึ่ง ได้ผลในระดับหนึ่ง เช่น จากจานวน ๕๐๐ คน
ลดเหลือประมาณ ๓๐๐ คน เป็นต้น แต่การใช้โปรแกรมของวิทยาลัยการอาชีพสองมีข้อจากัด ต้องมีการเรียน
การสอนต่อเนื่อง ๑๘ สั ปดาห์ หากมีกิจกรรมใดที่เกิดขึ้น ในระหว่าง ๑๘ สั ปดาห์ จะไม่สามารถป้อนข้อมูล
เพิ่มเติมได้ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีจึงได้เปลี่ยนไปใช้โปรแกรม R.M.S (ARCHIWA MANAGEMENT SYSTEM)
ซึ่งผลจาการทดลองใช้งานปรากฎว่าได้ผลดี ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับข่าวสารทันที แต่ อาจจะต้องมีการ
เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองเพิ่มเติม ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาไม่ได้เกิดจากโปรแกรม แต่
อยู่ที่ความรับผิดชอบของครูผู้สอน
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ความเห็นว่า
ในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ ได้แก่ สภาพครอบครัวของนักเรียน
นักศึกษา และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เป็นต้น
นายมานิ ต ย์ มณี โ ชติ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พิ จิ ต ร เสนอความเห็ น ว่ า
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรใช้โปรแกรมติดตามผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้ โปรแกรมของบริษัท
Student Care ซึ่งใช้วิธีการสแกนใบหน้านักเรียน นักศึกษา ที่มาเข้าเรียน แต่ปัญหาที่สาคัญ คือการให้ความ
ร่ ว มมื อ ของครู ผู้ ส อนในการตรวจสอบ และนัก เรีย น นั ก ศึก ษาบางส่ ว นไม่ส นใจ ไม่ เข้ า มาสู่ ระบบของการ
ตรวจสอบ ไม่สนใจการเรียน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ ตรงกับความเป็นจริง การตรวจสอบนักเรียน
นักศึกษาจะใช้ได้ผลในปีแรกที่นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน เพราะต้องนาผู้ปกครองมาจริง ขณะนี้สถานศึกษา
กาลังแก้ปัญหาการไม่เข้ารับการสแกนใบหน้าของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาบางแห่งใช้วิธีการตัดคะแนน
ความประพฤติ เช่น สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา จากการสารวจสาเหตุที่ นักเรียน
นักศึกษาออกกลางคัน ได้แก่
๑) การยังไม่จบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม แล้วมาสมัครและลงทะเบียน
เรียน
๒) ผู้ที่มาขอกลับเข้าเรียนใหม่ แต่ไม่เรียนจริง
๓) นักเรียนที่อ่อนไหวทางอารมณ์ พร้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม
นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบัน การอาชี ว ศึก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่า ในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษานั้น มีหลายวิธี การนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้นั้น เป็นส่วนปลายเหตุ สิ่ งที่สาคัญที่สุด คือ ครูที่ปรึกษา ซึ่งครูที่ปรึกษาจะต้อง
รายงานผลการเข้ า เรี ย นของนั ก เรี ย นทุ ก วั น สาเหตุ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ น อกเหนื อ การควบคุ ม คื อ การที่
สถานศึกษาระดั บ มัธ ยมศึก ษาพยายามที่จะดึงนัก เรี ย นส่ ว นหนึ่งไว้ เพื่อหวั งผลในเรื่ องงบประมาณรายหั ว
นักเรียนที่มาเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะขอผ่อนผันการยื่นใบ ร.บ. แสดงผลการศึกษา ซึง่ ในทางปฏิบัติ
/วิทยาลัย…
หน้า | ๑๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4)

วิทยาลัยก็จะให้ลงทะเบียนก่อน หลังจากเปิดภาคเรียนประมาณ ๒ สัปดาห์ วิทยาลัย จะประกาศแจ้งการพ้น
สภาพ ดังนั้นนักเรียนส่วนหนึ่งที่เสียค่าลงทะเบียนไปแล้ว จะดาเนินการเร่งรัดเอาใบ ร.บ. จากสถานศึกษาเดิม
ซึ่งก็จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ต้องพ้นสภาพไป และอาจมีจานวนมาก
ดร.ทองคา ตินะลา กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ข้อสังเกตว่า
จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา
นายสงวน บุ ญปิ ยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า งานทะเบียนของทุกสถานศึกษาควรจะต้องตรวจสอบจานวนนักเรียนที่ เรียนในระดับปวช. ๑ ให้
เป็ น ปัจ จุ บั น หากพบปัญหาให้ ร ายงานผู้ บริ หารเพื่อหาวิธีการแก้ไข เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหานักเรียน เรียนจบ
หลักสูตรแล้วยังไม่มีหลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมมาแสดง หากสถานประกอบการ หรือสถานศึกษาอื่น
ที่นักเรียนไปสมัครทางาน หรือ เรียนต่อ ตรวจพบว่าไม่จบจริงจะส่งผลเสียหายต่อสถาบัน ฯ ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ จะต้องรีบดาเนินการให้งานทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิมของนักเรียนในระดับ ปวช. ๑
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มอบหมายให้
นายฉัตรชัย โกสุม อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นาเสนอการใช้
โปรแกรม R.M.S (ARCHIWA MANAGEMENT SYSTEM) ซึง่ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารจัดการ การเรียน
การสอนในอาชีว ศึ กษา ประโยชน์ ของโปรแกรมนี้ คือ เพื่อ ตรวจสอบนัก เรีย น นัก ศึกษาเข้ า -ออก บริเวณ
สถานศึกษา และการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษาบนเว็บไซต์ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า การออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
๑) กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้จัดสรรงบประมาณรายหัวตามคุณภาพที่แท้จริง
๒) การจัดแบ่งสัดส่วนผู้เรียนระหว่างสานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สายสามัญ) กับ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้
๓) การสร้างจิตสานึกในหน้าที่ของนักเรียน ให้มีความตั้งใจเรียน ครูผู้สอน และ
ครูที่ปรึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด
ในการประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ สถาบัน ฯ ควรเสนอความเห็นต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับทราบปัญหา และหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาต่อไป
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นชอบให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ดาเนิน การแก้ไขปัญหานักเรียน
นักศึกษาออกกลางคัน ตามวิธีการที่เสนอ
/ระเบียบวาระที่ ๖…
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับการบริจาคอุปกรณ์การศึกษา
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แจ้งที่ประชุม
ว่า คุณสุทธินันท์ บุญมี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลมูลนิธิคุณพ่อเฉลิม และแม่สิงโต บุญมี
จะบริจาคครุภัณฑ์ เป็นเครื่องบันทึกเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Electronics Register) ใหม่ ประมาณ ๒๐๐
เครื่อง โดยจะบริจาคผ่านผู้อานวยการสถาบัน ฯ มอบให้กับสถานศึกษาในสั งกัดสถาบัน ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา และจะทาการมอบที่ตาบลเนินมะกอก อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ทาการมูลนิธิดังกล่าว ส่วนวันเวลาในการมอบจะแจ้งให้สถาบัน ฯ และสถานศึกษา
ทราบภายหลัง
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๒ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายมะณู คุ้มกล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
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