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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ 

เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

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

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๙ คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในท่ีประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
๓. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ 
๔. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ 
๕. นายทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๖. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๗. นางวัชรี ห่วงศรี กรรมการ 
๘. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๙. นายสมคิด   พวงช่ืน กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๒. นายการุญ  พรหมประกอบ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๔. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๓ คน  

๑. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๒. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน ์ อนุกรรมการ 
๓. นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ 

/ผู้ไม่มาประชุม… 
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ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์ อนุกรรมการ 

 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๑๑ คน  

๑. นางพรลิน ี ชัยรัตน์ อนุกรรมการ 
๒. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 
๓. นายวรพงษ ์ ขุนอินทร์ อนุกรรมการ 
๔. นายอ านาจ พันธุ์เขียน อนุกรรมการ 
๕. สิบเอกวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์ อนุกรรมการ 
๖. นางสาวนีรนารา นาคราช อนุกรรมการ 
๗. นางสาวศิวาพร สอาดละออ อนุกรรมการ 
๘. นางสาวปารณีย์ อ าพาศ อนุกรรมการ 
๙. นางปวสร สินธุ์พูล อนุกรรมการ 
๑๐. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวกันติชา บินชัย อนุกรรมการ 

   ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ) 
(ไม่มี)   

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ  
(ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

 
/เริ่มประชุม... 
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เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ความคืบหน้าในการขออนุมัติหน่วยเบิกเงินงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 
ประธานมอบ นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯท าหน้าท่ีเลขานุการท่ีประชุม 

แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่อง ความคืบหน้าในการขออนุมัติหน่วยเบิกเงินงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้อนุมัติหน่วยเบิกของสถาบันฯแล้ว โดยเป็นหน่วยเบิกใหม่ และอยู่
ระหว่างการก าหนดรหัสผ่าน ส่วนเงินงบประมาณของสถาบันฯ งวดท่ี ๒ อยู่ระหว่างด าเนินการส่งให้สถาบันฯ  
 

๑.๒ การจัดสรรอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประธานแจ้งให้ ท่ีประ ชุมทราบเรื่ อง การ จัดสรรอั ตราก าลัง  โดยส านั กงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พิจารณาอัตราก าลังทดแทน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ
จ านวน ๕๘๒ อัตรา และอนุมัติต าแหน่งของผู้อ านวยการสถาบันจ านวน ๓๒ อัตรา รองผู้อ านวยการสถาบัน 
จ านวน  ๗๗ อัตรา ส่วนท่ีเหลือจะด าเนินการสอบครูผู้ช่วย ซึ่งสถานศึกษาต่างๆ สามารถตรวจสอบอัตราก าลังได้
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

มติทีป่ระชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในท่ีประชุมตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๓…   
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
รายงานความก้าวหน้าการรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ

วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
 ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ๔ และผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร รายงานความก้าวหน้าการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ในการรับสมัครเป็นการรับสมัครและ
มอบตัวในวันเดียวกัน ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ 

๑) จ านวนผู้สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาต่างๆ  
แผนการรับ (คน)       จ านวนผู้สมัคร (คน) 

๑,๐๘๐ ๗๕๔ 
 
๒) จ านวนผู้สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาต่างๆ 

แผนการรับ (คน)       จ านวนผู้สมัคร (คน) 
๑,๑๐๐ ๘๑๑ 

 

๓) จ านวนผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล .บ.) ใน
สาขาวิชาต่างๆ  

 
 
 
 

 

ซึ่ ง ดร .มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ๔ และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ได้หารือกับท่ีประชุมว่าสถานศึกษาจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรในการเปิด
สอนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งห้องเรียน 

ประธานในท่ีประชุมเสนอแนวทางในการปฏิบัติ ให้สถานศึกษาด าเนินการรับนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดก่อน จ านวน ๒๐ คน ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส่วนท่ีมีนักศึกษาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้สถานศึกษาท าหนังสือแจ้งมาท่ีสถาบันฯ เพื่อให้
สถาบันฯท าหนังสือขออนุมัติเปิดสอนห้องเรียนเพิ่มเติมไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อ
พิจารณาต่อไป 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
/ระเบียบวาระท่ี ๔…   

ระดับที่เปิดสอน สาขาวิชา 
แผนการรับ  

(คน) 
จ านวนผู้สมัครเดิม 

(คน) 
เพิ่ม 
(คน) 

ปริญญาตรี (ทล.บ.) 
เทคโนโลยีไฟฟ้า ๒๐ ๒๐ ๑๓ 

เทคโนโลยียานยนต์ ๒๐ ๑๒ - 



         

หน้า | ๕  

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (Institute of Vocational Education Northern Region 4) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
            (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๕.๑ ร่างอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักและศูนย์ในโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุมในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ท่ีประชุมเห็นชอบหน่วยงานภายใต้ส านักและศูนย์แล้ว ยังคงเหลือ
ส่วนท่ีเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ ภายใต้ส านักและศูนย์  

๑) ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
(๑) กลุ่มเลขานุการสถาบัน มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ช่วยอ านวยการ 
ข. ประสานงานเกี่ยวกับเลขานุการสถาบัน และการประชุมอื่นๆ ของสถาบัน 
ค. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร วิเคราะห์ กล่ันกรอง สรุปเรื่อง ติดตาม

และรายงานตามท่ีได้รับส่ังการ การลงเวลานัด ติดต่อประสานงานองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ตอบรับเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ งานเอกสารการพิมพ์ของส านักงานผู้อ านวยการ 

ง. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
(๒) กลุ่มบริหารท่ัวไป มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับส่งหนังสือ บันทึกร่างโต้ตอบหนังสือ     

ออกเลขค าส่ัง งานข้อมูลข่าวสารพิธี และกิจกรรมต่างๆ เอกสารลับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  

ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การตลาด เผยแพร่ข่าวสาร และ

ประชาสัมพันธ์กิจการสถาบัน การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกสถาบัน งานวิทยุส่ือสาร

และวิทยุชุมชน  

ค. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

(๓) กลุ่มการเงินและบัญชี มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ      

การเก็บรักษาเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน รวบรวมข้อมูลของเงินรายได้ต่างๆ การกันเงิน และขยายเงินกันไว้เบิก

เหล่ือมป ี

 

/ข. ปฏิบัติงาน… 
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ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท ารายงานสถานะทางการเงินและบัญชี จัดท าบัญชี

และทะเบียนควบคุมต่างๆ  

ค. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๔) กลุ่มอาคารสถานท่ี มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี ได้แก่  การจัดจ้าง การ

ซ่อม  การท าความสะอาดอาคาร สถานท่ีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนระดับ    

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมยานพาหนะและระบบสาธารณูปโภค 

ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอใช้ท่ีดินและอาคารราชพัสดุ การโอนพัสดุและ

ครุภัณฑ์ของสถาบัน 

ง. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๕) กลุ่มพัสดุ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุและระเบียบราชการท่ีเกี่ยวกับการพัสดุและทรัพย์สินของสถาบัน  

ข. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๖) กลุ่มนิติการ มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท ากฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของ

สถาบัน 

ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฏหมาย การมอบอ านาจ นิติกรรม สัญญา และความ

รับผิดทางแพ่ง ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นๆ ท่ีอยู่ในหน้าท่ีของสถาบัน 

ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบ ตอบข้อหารือ การด าเนินการทางวินัย

อุทธรณ์ ร้องทุกข์  

ง. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๗) กลุ่มบริหารบุคคล มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา การก าหนดและรับรองคุณวุฒิ การขอก าหนด ต าแหน่งทางวิชาการ และต าแหน่ง

บริหารภายในหน่วยงานของสถาบัน การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การส่งเสริมความมีวินัย และระบบ

คุณธรรมของบุคลากรของสถาบัน 

/ข. ปฏิบัติ… 
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ข . ปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการ จัดท าค าขอบ าเหน็ จความชอบของข้าราชกา ร

ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการในการเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินตอบแทนพิเศษ การขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 

ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีถือจ่ายของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานราชการ 

ง. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าค ารับรอง ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ

การจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี 

จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 (๘) กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อ

ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศ 

ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์บริบทในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาในสายอาชีพกลุ่ม

ประเทศอาเซียน และกลุ่มอื่นๆ 

ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการด าเนินการในโครงการความ

ร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง 

ง. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา แนะน า ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยด้าน   

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน 

จ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน หรือร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานระดับส านัก 

ศูนย์ และติดตามผลการด าเนินงาน 

ฉ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับ และควบคุมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาสาย

อาชีพ โครงการศึกษาดูงาน และโครงการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ช. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

/๒) ส านักยุทธศาสตร์… 
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๒) ส านักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ 

(๑) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และความร่วมมือ มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

ก. ก ากับดูแล ตรวจสอบ เกี่ยวกับนโยบายแผนงานของส่วนราชการ นโยบาย

แผนงานโครงการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บริหารความมั่นคง  

ข. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

ค. บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาของสถาบัน 

ง. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนอื่นๆ ของสถาบัน 

จ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือและความร่วมมือ

กับสถานศึกษา สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ รวมท้ังบุคลากรจากภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ 

ฉ. ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

ช. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ี  และความ

รับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบัน 

ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย และจัดท าแผนยุทธศาสตร์

เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนสู่มาตรฐานสากลบน

พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และรองรับการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ค. จัดท าค าของบประมาณตามผลการวิเคราะห์นโยบายและความต้องการ 

จ าเป็นของสถาบันต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ง. ส่งเสริมและประสานงานให้มีทุน และแหล่งทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและ

สร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกันทุกภาคส่วน 

จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

/(๓) กลุ่มเทคโนโลยี… 
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(๓) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ระบบเครือข่ายการ

พัฒนาซอฟแวร์เกี่ยวกับบุคลากร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และจัดการความรู้ 

ข. สนับสนุนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

ค. จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

จ. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ฉ. พัฒนานวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

ช. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๔) กลุ่มควบคุมติดตามและประเมนิผล มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการติดตามประเมินผล และ

สรุปผล จัดท ารายงานประจ าปีของสถาบัน  

ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาคุณภาพ

การอาชีวศึกษา เพื่อการวางแผนการด าเนินงานของสถาบัน 

ค. รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาสถาบัน 

ง. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล ของสถาบัน 

จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓) ส านักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

(๑) กลุ่มหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

ก. ส่งเสริม และประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตร

การอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิการ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับ 

ข. ส่งเสริม และก ากับดูแล การจัดการเรียนการสอน และการเทียบโอนผลการ

เรียน หรือประสบการณ์วิชาชีพ ของหน่วยงานในสถาบัน 

ค. วิเคราะห์และวางแผนเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถาบัน 

/ง. ก ากับ… 
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ง. ก ากับ ติดตาม ประเมินหลักสูตร และน าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ

หลักการ จุดหมาย หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 

ข. น าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษาระดับปริญญาสู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 

ค. วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมิ น

คุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก 

ง. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล 

องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๓) กลุ่มพัฒนาคุณภาพบุคลากร อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสถาบันทุกหน่วยงาน ให้มีความรู้ 

ความสามารถในด้านวิทยาการต่างๆ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และเสริมสร้างความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และด าเนินการฝึกอบรม  

ค. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ 

ได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาด้านวิชาการ 

ง. ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ

คณาจารย์ เกี่ยวกับการขอมี เล่ือนวิทยฐานะ รวมทั้งการเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

 จ. ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายใน และภายนอก

สถานศึกษา 

 ฉ. อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

/(๔) กลุ่มภูมิปัญญา… 
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(๔) กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. วางแผนงานจัดท าโครงการของสถาบัน เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

ข. ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่ และเป็นคลังสมองด้านภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

ค. ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาด้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยระหว่างสถาบันกับชุมชน และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ง. ประสานงาน และด าเนินการจัดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานท้ังภายใน และภายนอก 

จ. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อสร้างทุนทางปัญญา และทุนมนุษย์

ส่งเสริม และสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 

ฉ. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ และส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนา       

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับต่างๆ 

ช. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 

ซ. ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ

งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔) ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

(๑) กลุ่มพัฒนาองค์การวิชาชีพและกิจการนักศึกษา มีอ านาจหน้าท่ี  และความ

รับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติเกี่ยวกับงานองค์การวิชาชีพนักศึกษา  

ข. ปฏิบัติการฝึกงาน ฝึกอาชีพ และการจัดหาทุนการศีกษา 

ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการพัฒนาวินัย การประพฤติตนตาม

ระเบียบข้อบังคับของสถาบัน ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา 

ง. ปฏิบัติการเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร การประสานงานกับหน่วยงานทหารท่ี

เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีของนักศึกษาวิชาทหาร 

 

/จ. ปฏิบัติงาน… 
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จ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกีฬาภายใน ภายนอก ควบคุมสนามกีฬา อาคารฝึกกีฬา 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการของสถาบัน 

ฉ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโภชนาการ เช่น การควบคุมดูแลร้านอาหาร เครื่องด่ืม 

ภายในสถาบัน ให้ถูกสุขลักษณะ และปฏิบัติตามระเบียบของสถาบัน 

ช. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จัดท าข้อมูล

สถิติท าเนียบผู้ส าเร็จการศึกษา  

ซ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก . ประสานงาน ส่งเสริม  และสนับสนุน เกี่ ยวกับงานด้านศาสนา และ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ประชาคม และสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 

ข. ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุน ติดตามประเมินผล เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

ค. ประสานงานการเช่ือมโยงเครือข่ายส่วนราชการ ชมรม สมาคม หรือศูนย์

วัฒนธรรม เพื่อบูรณาการการจัดการอาชีวศึกษาในสถาบัน 

ง. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๓) กลุ่มโครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษ มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ประสานงานเกี่ยวกับงานโครงการพระราชด าริ งานฝึกอบรมวิชาชีพ งาน

กิจกรรมพิเศษ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 

ข. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความจงรักภักดี ความเสียสละ จิตสาธารณะ เพิ่อพัฒนา

บุคลิกภาพนักศึกษาให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ มีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง 

ค. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

(๑) กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม และสนับสนุนการท าวิจัย 

นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารในส านัก ศูนย์ ของสถาบัน 

 

 

/ข. ปฏิบัติงาน… 
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ข. ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดการด าเนินการกับผลงานท่ีเป็น

ทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน และการน าไปใช้ของงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา 

คณาจารย์ และผู้บริหารในส านัก ศูนย์ ของสถาบัน 

ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการต่างๆ 

ของงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ 

ง. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือ  มีอ านาจหน้าท่ี  และความ

รับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ ของศูนย์วิจัย และพัฒนาการ

อาชีวศึกษา 

ข. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยท้ังในและต่างประเทศเพื่อความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 

ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการ

หาแหล่งทุนท้ังใน และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารใน

ส านัก และศูนย์ต่างๆ ของสถาบัน 

ง. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดท าวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารในส านัก และศูนย์ต่างๆ ของสถาบัน  

รวมทั้งการจัดเวทีการน าเสนอผลงานวิจัย 

จ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการวิจัย เพื่อจัดท า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา ส่ือการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

ฉ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงานในโครงการต่างๆ  ของ

สถาบัน 

ช. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในกลุ่มส่งเสริมการวิจัย  และ

พัฒนาความร่วมมือ 

ซ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

/(๓) กลุ่มติดตาม… 
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(๓) กลุ่มติดตามเฝ้าระวังทางเทคโนโลยี  มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีราย

สาขาวิชาชีพท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยประสานงานกับคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ รวมท้ังบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้านจัดเผยแพร่ใน web 

Page อาทิ Today Technology หรือ Today Innovation  

ข. ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มนิติการและกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในการเฝ้าระวัง

อาชญากรรมไซเบอร์ 

ค. ปฏิบัติงานตรวจสอบ แก้ไขและป้องกันการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลท่ีไม่

เหมาะสมท่ีละเมิดสิทธิผู้อื่น การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมท้ังข้อมูลเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสมต่อ

ศีลธรรมและวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ  

ง. ปฏิบัติงานติดตามข่าวสารข้อมูลสถานการณ์โลก ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

และศูนย์เตือนภัยแผ่นดินไหว พร้อมกับแจ้งเตือนภัยทันทีหากสถานการณ์นั้นมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

ประชาชนภายในประเทศ 

จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวังทางเทคโนโลยี หรืองานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 

๖) ส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

(๑) กลุ่มบริหารจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก . ก ากับ ดูแล ควบคุม ติดตามการจัดการเรียนในระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

ข. ปฏิบัติการส่งเสริมงานวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ท่ีเน้นการปฏิบัติการสอน 

การวิจัย ถ่ายทอดวิทยาการ และเทคโนโลยี  

ค . ปฏิบั ติ งานเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรในระดับ      

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 

 

 

/ง. ปฏิบัติงาน… 
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ง. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๖ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ .ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อ

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน 

จ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย และก ากับ ดูแลการรับนักศึกษาใหม่

เข้าศึกษาในสถาบัน 

ฉ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้  

การจัดท าเอกสารประกอบการสอน ต ารา การพัฒนาห้องเรียน ห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ           

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ช. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน และจัดท างบประมาณด้านวิชาการ วิชาชีพ 

ตามกรอบยุทธศาสตร์ของคณะต่างๆ  

ซ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และการประเมินผลความ       

พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

ฌ. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลงานทวิภาคี ให้เป็นไปตามนโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการบริหารจัดการ และควบคุมมาตรฐานการฝึกงานในสถาน

ประกอบการ 

ญ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 (๒) กลุ่มบริหารคณาจารย์ มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

บริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยีคหกรรม และคณะเทคโนโลยี

ศิลปกรรม 

ข. ปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรม และพัฒนา

ด้านวิชาการให้มีความก้าวหน้า และมีต าแหน่งทางวิชาการ 

ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลคณาจารย์ของสถาบันในด้านการศึกษา

ค้นคว้า และจัดท ารายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การฝึกอบรม

วิชาชีพ และถ่ายทอดวิทยาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น 

 

/ง. ควบคุม… 
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ง. ควบคุม ก ากับ มาตรฐานทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐาน

อาชีวศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และค านึงถึงการประสานงานของหน่วยงานในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

จ. ก ากับ ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 

ฉ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๓) กลุ่มวิทยบริการ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และส่งเสริม

การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหารส านัก ศูนย์ของสถาบัน รวมท้ังประชาชนผู้สนใจท่ัวไปให้

สามารถศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศของสถาบันและ

ระหว่างสถานศึกษาอื่นๆ 

ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบ ารุงดูแลรักษา พัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ง. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 (๔) กลุ่มทะเบียนและวัดผล มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสมัคร การขึ้นทะเบียน การลงทะเบียน การออก

หลักฐานทางการเรียนของนักศึกษา ให้เช่ือมโยงกับเครือข่ายของส่วนราชการภายในสถาบัน  

ข. จัดวัดผลและประเมินผลการศึกษา การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเรียน 

การลงทะเบียนเรียน การวัดผลและประเมินผล ตามระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน 

ค. ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ

งานท่ีได้รับมอบหมาย  

(๕) คณะ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามบริบท

ของวิชาชีพแต่ละคณะ และประสานความร่วมมือการใช้ทรัพย์สินร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอนระดับ   

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการกับวิทยาลัยในสังกัดของสถาบันและเครือข่าย หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชนอื่นๆ 

 

 

/ข. การควบคุม… 
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ข. การควบคุม ก ากับมาตรฐานวิชาการ  ก าหนดการเปิดสอนรายวิชา และ

ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสอนแต่ละรายวิชา ติดตามผลการสอน การออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผล

นักศึกษา ควบคุมกิจการ ระเบียบวินัยนักศึกษาในคณะ 

ค. การด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ     

การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ง. ส่งเสริม นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนา

คณาจารย์ และการบริหารกิจการท่ัวไปของคณะ 

จ. ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 

ฉ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ ดังนี้ 
๑) เห็นชอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกลุ่มภายใต้ส านักและศูนย์ของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
๒) เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการภายในวิทยาลัย และให้สถาบันฯจัดท ารายละเอียด

อ านาจหน้าท่ี เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

๕.๒ ร่างแก้ไขข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยเคร่ืองแบบ 
เคร่ืองหมาย และการแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยสถาบันฯ และอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการ
ประชุม น าเสนอร่างแก้ไขข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และการ
แต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ท่ีประชุมพิจารณา โดยสืบเนื่องจากมติท่ีประชุมในการ
ประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เห็นว่าสถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่งควรมีเครื่องแต่งกายชุดครุย
ของนักศึกษาเป็นแบบเดียวกัน ในส่วนข้อบังคับของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย และการแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีบางข้อความท่ีระบุเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย และการแต่งกายของนักศึกษาแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งจะต้องปรับแก้ไขข้อความใน
ข้อบังคับของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

จากเดิมข้อ ๑๐.๒ บัณฑิตชายท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ  
อนุ (๓) ข้อความเดิม “มีแผงคอตามแบบท่ีก าหนดประดับเข็มตรา

สัญลักษณ์สถาบันสีเงินสูง ๒ เซนติเมตร ทับบนแผงคอท้ังสองข้าง” ให้เปล่ียนความใหม่เป็น “ประดับเข็มตรา
สัญลักษณ์สถาบันสีเงินสูง ๑.๘ เซนติเมตร บนปกเส้ือท้ังสองข้าง”  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบและมอบ ดร.ชัด  อินทะสี ด าเนินการ 
/๕.๓ การอนุมัติ…  
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๕.๓ การอนุมัติให้ปริญญาเกียรตินิยม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยานยนต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอท่ีประชุมว่า 
ในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๕ มีนาคม          
พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการเรียนและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ซึ่งผลการเรียนปรากฏว่ามี
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ตามข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘และสอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี         
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖๗  จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

 
รหัสประจ าตัว 

 

เลขที ่
ปริญญาบัตร 

 

รหัสประจ าตัว
ประชาชน 

 
ช่ือ-สกุล 

สรุปผลการเรียน 
 

หน่วยกิตที่ได้ 
คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 

๕๗๔๑๐๑๐๐๐๘ ๘ ๑๖๒๐๒๐๐๐๐๒๖๒๐ นายวีระยุทธ์ิ  พรตะคุ ๗๒ ๓.๕๔ 
๕๗๔๑๐๑๐๐๐๙ ๙ ๕๖๒๙๙๙๐๐๐๐๙๗๘ นายวิศนุกร  พรหมอินทร์ ๗๒ ๓.๕๔ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร จ านวน ๒ คน ได้แก่  

๑) นายวีระยุทธิ์  พรตะคุ  
๒) นายวิศนุกร   พรหมอินทร์ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
๖.๑ งบอุดหนุนรายหัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ ท าหน้าท่ีเลขานุการท่ีประชุม แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า นายพีระพล  พูลทวี  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบในการประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ว่างบประมาณอุดหนุน
รายหัวนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นได้จัดสรรให้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีแล้ว โดยรวมอยู่ใน
งบอุดหนุนการศึกษาช่องเดียวกับงบอุดหนุนรายหัวของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ซึ่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 

 

/๖.๒ การจัดสรร… 
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๖.๒ การจัดสรรอัตราก าลังประเภทบุคลากรที่ท าการสอนและบุคลากรการศึกษาอื่นตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒)   

  นายมานิตย์ มณีโชติ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรียนถามในท่ีประชุมว่าหาก
สถานศึกษาจะขออัตราก าลังบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทแทนอัตราก าลังท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีเกษียณอายุราชการได้หรือไม่ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประธานท่ีประชุมให้ความเห็นว่าสถาบันฯควรท าแบบส ารวจความต้องการบุคลากรท่ีมี
วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน เพื่อท าการสอนหลักสูตรปริญญาตรี โดยให้ท า
แบบส ารวจข้อมูลในสถานศึกษาท้ังหมดของสถาบันฯ  และประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าขณะนี้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติอัตราก าลัง ๑๔ อัตรา ต าแหน่งบุคลากรการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
และอัตราก าลังท่ีรองรับการโอนครูในสถานศึกษาท่ีสอนระดับปริญญาตรีเพื่อท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๕ อัตรา ให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาท้ังหมดแล้ว 

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งท่ีประชุมว่า
ในการขออัตราก าลังบุคลากรท่ีท าการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มเติม และการโอนครูในสถานศึกษาท่ีสอน
ระดับปริญญาตรีเพื่อท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๕ อัตรานั้น สถาบันฯจะ
ด าเนินการประสานกับสถานศึกษาต่อไป 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
   

๖.๓ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน   
นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ

ความเห็นในท่ีประชุม ขอให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อม ห้องปฏิบัติการ คณาจารย์ผู้สอน เครื่องมือและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน  ส่ือและเอกสารต่างๆท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
 

มติทีป่ระชุม    คณะกรรมการรับทราบ 

๖.๔ การสื่อสารข้อมูลของสถาบันฯสู่บุคลากรฝ่ายต่างๆของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 
นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ

ความเห็นให้สถาบันฯ แจ้งข่าวสารข้อมูลของสถาบันฯ ใหค้ณาจารย์ท่ีสอนระดับปริญญาตรีทราบโดยตรง เพื่อให้
การส่ือสารในด้านข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ประธานในท่ีประชุมให้ความเห็นว่า สถาบันฯได้แต่งต้ังผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันฯ ท้ัง ๖ แห่ง เป็นคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันฯเพื่อเข้าร่วมประชุมในสภาสถาบันฯ ทุกครั้ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และรับทราบข่าวสารข้อมูลของการ
ประชุมเพื่อน าไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรฝ่ายต่างๆภายในสถานศึกษา 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการรับทราบ 
/๖.๕ ร่างระเบียบ… 
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๖.๕ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ 
ประธานหารือกับท่ีประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานท่ีในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.                                        

                                                                             
   (นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 

             ผู้บันทึกการประชุม     
                                                           

                                                                        
            (นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
           ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                                                                              

                                                                                
             (นางพรลินี  ชัยรัตน์) 
                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                                

                                                                             
                    (นายสมคิด  บุญเทวี) 
                    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 


