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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกาภาคเหนือ 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 ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๒. นางวัชรี
ห่วงศรี
๓. นายสมคิด
พวงชื่น
๔. นายสรรเสริญ นภาพร
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล

นายกสภาสถาบันฯ ประธานในที่ประชุม
ผู้อานวยการสถาบันฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๕ คน
๑. นายสาคร
ศิริวัฒนาโรจน์
อนุกรรมการ
๒. ดร.สุรางค์
อภิรมย์วิไลชัย
อนุกรรมการ
๓. นายมานิตย์ มณีโชติ
อนุกรรมการ
๔. นายสุเทพ
ศรีศักดิ์วรชัย
อนุกรรมการ
๕. นายปรีชา
การัก
อนุกรรมการ
/ผู้ไม่มาประชุม…
หน้า | ๑
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ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
(ไม่มี)
๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๙ คน
๑. นายอานาจ
พันธุ์เขียน
อนุกรรมการ
๒. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์
อนุกรรมการ
๓. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์
อนุกรรมการ
๔. นายวรพงษ์
ขุนอินทร์
อนุกรรมการ
๕. นางสาวนีรนารา นาคราช
อนุกรรมการ
๖. นางสาวศิวาพร สอาดละออ
อนุกรรมการ
๗. นางสาวปารณีย์ อาพาศ
อนุกรรมการ
๘. นางปวสร
สินธุ์พูล
อนุกรรมการ
๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน
อนุกรรมการ
ผูไ้ ม่มาประชุม ๒ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นางพรลินี
ชัยรัตน์
๒. นางสาวกันติชา บินชัย

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ - คน
(ไม่มี)

/เริ่มประชุม...
หน้า | ๒
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่ า ส านั ก ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการอาชี ว ศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุ ม ธานี โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อให้ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาอาชีว ศึก ษาของรัฐ และเอกชน สั งกัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบุ คลากรจากหน่วยงานส่วนกลางทุกภาคส่วนได้รับทราบแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ และคุณภาพการอาชีวศึกษา
ด้านวิชาการ และด้านบุคลากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้อานวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุ ม สภาสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้ องประชุม สานักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม ที่ประชุมให้แก้ไข โดยเพิ่ม เติมข้อความในมติที่ประชุมของรายงานการประชุมสภาสถาบัน ฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระที่ ๒ ข้อที่ ๓) ดังนี้
“๓) ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มเติม ให้
สถานประกอบการที่ ส่ งพนั ก งานเข้ าศึ ก ษา เป็ น ผู้ อ นุ เคราะห์ ค่ าใช้ จ่ า ยเอง เปลี่ ย นเป็ น เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น
ค่าใช้จ่าย”

/ระเบียบวาระที่ ๓…
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้รับมอบหมาย
จากประธานในที่ประชุม แจ้งผลการดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ของสถาบัน
การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จานวนรวม
ทั้งสิ้น ๓,๑๒๐ คน จากยอดรวมผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด ๓,๕๗๔ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๓๔๐ คน
๒) ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๘๗๗ คน
๓) ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑,๙๐๓ คน
จานวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในแต่ละสถาบันการอาชีวศึกษา มีดังนี้
๑) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รวม ๒๗๐ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๕๖ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๔๘ คน
(๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๖๖ คน
๒) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รวม ๓๔ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๔ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๓๐ คน
๓) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รวม ๖๖ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๑๖ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๕๐ คน
๔) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รวม ๔๕ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๔๕ คน
๕) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รวม ๑๑๕ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๔๔ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๗๑ คน
/๖) สถาบัน…
หน้า | ๔
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๖) สถาบั น การอาชีว ศึกษาภาคใต้ ๑ มี ผู้ เข้ารับ พระราชทานปริญ ญาบั ต ร
รวม ๒๑๒ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๓๘ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๔๖ คน
(๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๒๘ คน
๗) สถาบั น การอาชีว ศึกษาภาคใต้ ๒ มี ผู้ เข้ารับ พระราชทานปริญ ญาบั ต ร
รวม ๑๒๔ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๒๗ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๒๖ คน
(๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๗๑ คน
๘) สถาบั น การอาชีว ศึกษาภาคใต้ ๓ มี ผู้ เข้ารับ พระราชทานปริญ ญาบั ต ร
รวม ๕๙ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๕ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๕๔ คน
๙) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รวม ๓๘ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๓๘ คน
๑๐) สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ๑ มี ผู้ เ ข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร รวม ๒๖๐ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๑๐๑ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๕๙ คน
๑๑) สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ๒ มี ผู้ เ ข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร รวม ๓๐ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๒๐ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๐ คน
๑๒) สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ๓ มี ผู้ เ ข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร รวม ๔๒๑ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๖๘ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๑๗๙ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๗๔ คน
๑๓) สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ๔ มี ผู้ เ ข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร รวม ๒๒๕ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๕๐ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๗๕ คน
/๑๔) สถาบัน…
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๑๔) สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ๕ มี ผู้ เ ข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร รวม ๑๓๐ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๒๘ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๐๒ คน
๑๕) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รวม ๒๕๑ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๔๔ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๙๐ คน
(๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๑๗ คน
๑๖) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รวม ๒๕๕ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๒๓ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๖๕ คน
(๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๖๗ คน
๑๗) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รวม ๕๙ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๑๗ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๔๒ คน
๑๘) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รวม ๑๐๗ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๒๔ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๘๓ คน
๑๙) สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร รวม ๓๙๓ คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๘๔ คน
(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๑๑๔ คน
(๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๙๕ คน
๒๐) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
๒๑) สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตรภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ผู้ เข้ ารั บ
พระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๒๖ คน
๒๒) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
๒๓) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/๓.๒ รายงาน…
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๓.๒ รายงานความก้าวหน้าในการจัดทาหนัง สือบัณ ฑิตอาชีวศึกษา ของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
ดร.มะณู คุ้ ม กล่ า กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ รายงาน
ความก้าวหน้ าในการจั ด ท าหนั งสื อ อนุ ส รณ์ บั ณ ฑิ ตอาชีว ศึ กษา ของสถาบั น การอาชีว ศึก ษา ปีก ารศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินงานรวบรวมรายละเอียด ตรวจทาน
จัดพิมพ์ จัดทารูปเล่ม และพร้อมจัดส่งให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาต่าง ๆ ทันตามกาหนดเวลา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายหัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึ กษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะส่งเงินอุดหนุนรายหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นจานวนเงิน ๙๔๘,๕๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจัด
เงินอุดหนุนรายหัวให้ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเป็นเงิน ๒,๙๐๐ บาท/คน และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
และคหกรรม เป็นเงิน ๑,๑๑๙ บาท/คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณรายหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ที่
๑

๒

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

๓

วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

๔

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

๕

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

สาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การจัดการงานคหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
รวม

งบ ๒/๒๕๕๙
อุตฯ ๑,๕๐๐ x คน
พาณิชย์/คหกรรม
๔๐๐ x คน
๔๒,๐๐๐
๕๕,๕๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๙,๖๐๐
๔๓,๕๐๐
๕๑,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๒๑,๐๐๐
๓๓๒,๖๐๐

งบ ๑/๒๕๖๐
อุตฯ ๒,๙๐๐ x คน
พาณิชย์/คหกรรม
๑,๑๑๙ x คน

รวม

คงเหลือที่
สามารถเบิกได้

เบิกไปแล้ว

๓๑๐,๓๐๐

๔๓๑,๘๐๐

๑๒๑,๒๐๐

๓๑๐,๖๐๐

๑๒๑,๙๗๑

๑๙๙,๕๗๑

-

๑๙๙,๕๗๑

๒๙๒,๙๐๐

๓๘๗,๔๐๐

๑๓๙,๒๐๐

๒๔๘,๒๐๐

๑๖๕,๓๐๐

๒๐๔,๓๐๐

-

๒๐๔,๓๐๐

๕๘,๐๐๐
๙๔๘,๔๗๑

๕๘,๐๐๐
๑,๒๘๑,๐๗๑

๒๖๐,๔๐๐

๕๘,๐๐๐
๑,๐๒๐,๖๗๑

(ที่มา : หนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ที่ ศธ ๐๖๓๒/ว๖๑๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)
/จากการ…
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จากการตรวจสอบข้อมูลจานวนนักศึกษาที่สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
พบว่า จานวนนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทาให้จานวนเงิน ที่
ได้รับจัดสรรน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอให้สถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน ฯ
ตรวจสอบข้อมูลจานวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วรายงานไปที่ศูนย์ประสานงาน
สถาบันการอาชีวศึกษา และสานักนโยบายและแผนการอาชีว ศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ
รายหัวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๔.๒ การสนับสนุนงบประมาณนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า การจัดทาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการศึกษา และโครงการพัฒ นาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ขณะนี้มีแหล่งทุน ๒ แหล่ง ที่พร้อมให้การสนับสนุน ได้แก่
๔.๒.๑ ส านั กวิจัย และพั ฒ นาการอาชีว ศึก ษา ให้ การสนั บ สนุน นั ก ศึก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี คนละ ๙๐๐ บาท ซึ่งทางสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มีหนังสือเร่งรัดให้สถานศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาดาเนินการโดยด่วน
๔.๒.๒ โครงการทุนการศึกษามูลนิธิตาเฮอร์ สยามวาลา ให้การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีจุดประสงค์มอบทุนให้กับสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ในหมวดนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ทุ น ละ
๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสถาบัน ฯ ได้แจ้งไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ของสถาบัน ฯ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๓๒/ว๕๘๘
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้ น สถานศึกษาที่ส่งแบบเสนอโครงการมายังสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ แล้ว ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เสนอโครงการ จานวน ๕ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการเครื่องสีปอกถั่วเขียวอัตโนมัติสาหรับชุมชน
๒) โครงการพัฒนาปั้มสูบน้าด้วยชิ้นส่วนรถโม่ปูน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชน
๓) โครงการสร้างเครื่องหยอดข้าวสาหรับนาแห้ง
๔) โครงการสร้างชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์
๕) โครงการยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สถาบั น ฯ จะทาหนังสื อแจ้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ไปยัง
มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลา เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/๔.๓ รายงาน…
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๔.๓ รายงานผลการดาเนินงานการจัดทา แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ตามที่สถาบัน ฯ มีหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และเปิดสอนใน
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ การ (หนั งสื อสถาบั น การอาชี ว ศึ กษาภาคเหนื อ ๔ ที่ ศธ
๐๖๓๒/ว๕๙๕ ลงวัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ให้ เสนอแผนความต้ องการงบลงทุ นเบื้ อ งต้ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยจั ด ท าค าขอพร้อ มแนบเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งตามเกณฑ์ ที่ ส านั กนโยบายและ
แผนการอาชีว ศึกษา ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษากาหนด และน าส่ งที่ส านั กงานสถาบัน การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เพื่อดาเนินการ ซึ่งสถานศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และเปิด
สอนในระดับ ปริญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รือสายปฏิ บั ติการ ได้ เสนอแผนความต้อ งการงบลงทุ นเบื้ องต้ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นจานวนเงิน ดังนี้
๖.๑.๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เสนอของบประมาณเป็นจานวนเงิน ๒๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๑.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เสนอของบประมาณเป็นจานวนเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๑.๓ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
เสนอของบประมาณเป็นจานวนเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๑.๔ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
เสนอของบประมาณเป็นจานวนเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๑.๕ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
เสนอของบประมาณเป็นจานวนเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท
สถาบั น ฯ ได้ด าเนิน การกรอกข้อ มูล งบลงทุ น ลงในระบบของส านัก นโยบายและ
แผนการอาชีวศึกษาให้เรียบร้อยแล้ว
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็น ๓ เรื่อง ได้แก่
๑) งบประมาณ สถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีไปแล้ว เงินค่าสอนมีปัญหา
หรือไม่ หากไม่พอสถานศึกษาจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรที่ไม่กระทบต่อความรู้สึกของอาจารย์
ผู้สอน
๒) สถานศึ ก ษา และสถาบั น ฯ ควรจะต้ อ งจั ด ท าแผนงบประมาณที่ ใช้ เกี่ ย วกั บ
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการฝึกนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็น ๒ ส่วน ได้แก่
(๑) งบประมาณที่ใช้ในการบารุงรักษาครุภัณฑ์ชุดฝึก
(๒) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่
/ส่วนครุภัณฑ์…
หน้า | ๙
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ส่วนครุภัณฑ์ใดที่เสนอของบประมาณไปที่สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาแล้ว
แต่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ สถานศึกษา และสถาบัน ฯ จะต้องติดตาม และทาหนังสือชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็น
๓) การทาผลงานในวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จะต้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึก
ทักษะวิชาชีพ
นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุม ๓ เรื่อง ได้แก่
๑) สถาบัน ฯ ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจานวนนักศึกษา ที่สานักนโยบาย
และแผนการอาชีว ศึก ษาน าไปประกอบการพิ จารณางบประมาณรายหั ว นั กศึก ษา ระดับ ปริญ ญาตรีส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
๒) สถาบัน ฯ ควรกาหนดกรอบในการพิจารณางบลงทุนเบื้องต้นของสถานศึกษาที่อยู่
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และเปิดสอนระดับปริญญาตรีให้มีความใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะเรื่อง
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ และอาคารสิ่งก่อสร้าง
๓) การจ่ายค่าสอนพิเศษให้กับอาจารย์ผู้สอน ให้ยึดตามแนวปฏิบัติประกาศสถาบัน ฯ
เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี
ประธาน ให้ ความเห็ น ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณรายหั ว ของนั กศึก ษาว่า
สถานศึกษาเป็นผู้ส่งข้อมูลจานวนนักศึกษาไปที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา (สทอ.)
ซึ่งสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษานาไปประกอบการพิจารณางบประมาณรายหัวนักศึกษา ส่วนเรื่อง
ของแผนความต้องการงบลงทุน เบื้ องต้น ที่มีความแตกต่างระหว่างสถานศึกษาอยู่ในสถาบัน ฯ เดียวกันนั้น
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาเป็นผู้พิจารณา ในส่ วนของงบลงทุนเบื้องต้น ที่ส ถานศึกษาที่อยู่ใน
สถาบัน ฯ ได้รับการจัดสรร ควรให้มีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
นายสมคิด บุ ญ เทวี ผู้ อานวยการสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ ชี้แจงในที่
ประชุมว่า สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาได้กาหนดกรอบในการพิจารณางบลงทุนเบื้องต้นในส่วนของ
ครุภัณฑ์วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งสถาบัน ฯ ต้องพิจารณาจัดลาดับความ
ต้องการตามที่สถานศึกษาเสนอขอมาเป็นลาดับต้น ๆ ก่อน เพื่อไม่ให้เกินวงเงินที่สานักนโยบายและแผนการ
อาชีวศึกษากาหนด
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๕…
หน้า | ๑๐
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ รายงานผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานผลการ
เรียนเพื่อขออนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อ น ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๕.๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม

สาขาวิชา
ไฟฟ้า
พณิชยการ

สาขางาน
ไฟฟ้ากาลัง
การเลขานุการ

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา/คน
๒
๑
รวม
๓

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม

สาขาวิชา
เครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบารุง
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางาน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา/คน
ยานยนต์
๑๗
เครื่องมือกล
๑๙
โครงสร้าง
๒
ไฟฟ้ากาลัง
๑๓
อิเล็กทรอนิกส์
๑๕
ก่อสร้าง
๑
สถาปัตยกรรม
๒
การบัญชี
๘
การตลาด
๒
การเลขานุการ
๒
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๔
รวม
๙๕

/๕.๑.๒ ระดับ…
หน้า | ๑๑
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๕.๑.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม

สาขาวิชา
เทคนิคโลหะ
เทคนิคอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางาน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา/คน
เทคนิคการเชื่อมโลหะ
๓
อุตสาหกรรมการผลิต
๒๓
ไฟฟ้ากาลัง
๒
การบัญชี
๑
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑
รวม
๓๐

๒) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม

สาขาวิชา
เครื่องกล
เทคนิคการผลิต
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางาน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา/คน
เทคนิคยานยนต์
๓๔
เครื่องมือกล
๒๘
ติดตั้งไฟฟ้า
๑๖
อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
๙
ก่อสร้าง
๒๕
การตลาด
๑๒
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๖
รวม
๑๓๐

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๔/๒๒๓๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบรายงานผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคฤดูร้อน ปีก ารศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
๕.๒ รายงานผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานผลการ
เรียนเพื่อขออนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ของ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ให้
ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

/๕.๒.๑ ระดับ…
หน้า | ๑๒
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๕.๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา/คน
๑
๑

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
เครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบารุง
ช่างเชื่อมโลหะ

สาขางาน
ยานยนต์
เครื่องมือกล
โครงสร้าง

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา/คน
๒๖
๒๓
๖

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ (ต่อ)
ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
สารวจ
โยธา
เมคคาทรอนิกส์

สาขางาน
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้าง
สารวจ
โยธา
เมคคาทรอนิกส์
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา/คน
๖
๑๐
๘
๓
๗
๓
๙๒

๕.๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
เครื่องกล
เทคนิคโลหะ
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
โยธา
เทคนิคอุตสาหกรรม

สาขางาน
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคการเชื่อมโลหะ
ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
โยธา
อุตสาหกรรมการผลิต
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา/คน
๑
๒
๓
๔
๒
๑๑
๒๓

/๒) หลักสูตร…
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๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ประเภทวิชา

สาขาวิชา
เครื่องกล
เทคนิคการผลิต
ไฟฟ้า

อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
สารวจ
โยธา

สาขางาน
เทคนิคยานยนต์
เครื่องมือกล
ไฟฟ้ากาลัง
ไฟฟ้าควบคุม
เทคนิคคอมพิวเตอร์
ก่อสร้าง
สารวจ
โยธา
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา/คน
๓๒
๑๕
๒๕
๑๔
๑๖
๘
๖
๑๒
๑๒๘

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑/๑๒๘๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบรายงานผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ โครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ของบริษัท จอย แอนด์ คอยน์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
นายสงวน บุ ญ ปิ ย ทั ศ น์ กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔
ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จากัด ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิต และพัฒ นา
บุ ค ลากรด้ านวิช าชี พ ให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น ซึ่งบริษัท ฯ จะจัดอบรมให้ความรู้
แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนในประเภทวิชาพาณิชยกรรม ให้มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๖.๑.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
๖.๑.๒ การค้าปลีกสมัยเก่า และสมัยใหม่
๖.๑.๓ การสร้างกรอบแนวคิด
๖.๑.๔ กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก และการจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
๖.๑.๕ งานการจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลัง
๖.๑.๖ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
๖.๑.๗ พฤติกรรมผู้บริโภค
๖.๑.๘ การสื่อสารการตลาด และการบริการลูกค้า
/๖.๑.๙ ระบบ…
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๖.๑.๙ ระบบเฟรนไชส์ และ Value Chain
๖.๑.๑๐ นวัตกรรมการตลาด
๖.๑.๑๑ ทักษะการคิด และการแก้ปัญหา
๖.๑.๑๒ แนวทางการสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดอบรมดังกล่าว บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จากัด มีวิทยากร
ของบริษัท ฯ เป็นผู้ที่ให้ความรู้ และการอบรมในแต่ละเรื่อง จะใช้เวลา เรื่องละ ๒ ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมไม่
ควรน้อยกว่า ๔๐ คน (นั กเรียน นักศึกษาที่อยู่ในโครงการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ) ซึ่งเนื้อหาสาระการ
อบรมในเรื่องต่าง ๆ มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาของสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สถานศึกษาใดมีความประสงค์ที่จะจัดให้มีการอบรมดังกล่าวให้แจ้งที่นายสงวน บุญปิยทัศน์
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เพื่อดาเนินการติดต่อประสานงานกับบริษัท ฯ
ประธานเสนอความเห็นว่าการประกอบธุรกิจจะประสบผลสาเร็จหรือไม่ นักเรียน
นักศึกษาที่อยู่ในโครงการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ จะต้องมีปัจจัยพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการสร้าง
เครือข่าย ด้านเงินทุน (Capital) และ ด้านที่ปรึกษา (Coaching)
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๒ การอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา และอนุมัติผลการเรียน
ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ในการให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) และระดับ ประกาศนั ยบั ตรวิช าชีพ ชั้น สู ง (ปวส.) ให้ ส ถานศึกษาส่ ง
แผนการเรียน ส่วนการอนุมัติผลการศึกษา และอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้สถานศึกษาใน
สังกัดสถาบัน ฯ ส่งแผนการศึกษาประกอบการพิจารณา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๓ หลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่าสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว
ขั้นตอนต่อไปจะต้องนาหลักสูตรนี้เสนอไปที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้พิจารณา
ความครบถ้วน และถูกต้องของหลักสูตร หลังจากนั้นส่งให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
อั ต ราเงิ น เดื อ นในระบบราชการ แต่ เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้า ในขณะที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้
ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
/สถานศึกษา…
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สถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขณะนี้สถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศกาลังดาเนินการหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามกรอบ
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๔ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายมะณู คุ้มกล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

หน้า | ๑๖

