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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
.................................................................................................... 

 

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๑๐ 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. นางวัชรี ห่วงศร ี กรรมการ 
๙. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๑๐.นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 

 

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

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๔ คน  

๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. นายสุเทพ   ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ 
๓. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๔. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 

 
  /ผู้ไม่มาประชุม…   
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ผู้ไม่มาประชุม  ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๑๑ คน  

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

ผู้ไม่มาประชุม  - คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีค าสั่ง 

แต่งตั้ง นางปัทมา วีระวานิช เป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 
 
 
 

/๑.๒ ความก้าวหน้า… 
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๑.๒ ความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังตามมาตรา ๓๘ ค (๒)   
ประธานแจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ก.ค.ศ.) ได้จัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่งการให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) (ฉบับที่ ๒) มี ๓ ประเภท ได้แก่  

๑.๒.๑ ประเภทอ านวยการมี ๒ ระดับ คือ ระดับต้น และระดับสูง 
๑.๒.๒ ประเภทวิชาการ 
๑.๒.๓ ประเภททั่วไป 
 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น และระดับสูง ได้แก่ สายงานอ านวยการ   
 

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ได้แก่  
๑) สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
๒) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่  
๑) สายงานนิติการ 
๒) สายงานวิเคราะห์นโยบาย และแผน 
๓) สายงานวิชาการศึกษา 
๔) สายงานทรัพยากรบุคคล 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๑.๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประธานแจ้งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องไป
เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยจะต้องยื่นความประสงค์ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต่อ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากพระราชบัญญัติดังกล่าวท าให้นักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไมส่ามารถประกอบอาชีพได้ 

เรื่องที่ ๑ การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จากกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 

เรื่องที่ ๒ การเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมกฏหมายแรงงาน  เพ่ือยกเว้นในกรณีที่นักเรียน 
นักศึกษา ที่ศึกษาในสายอาชีพ และมีอายุไม่ถึง ๑๘ ปี สามารถฝึกอาชีพในสถานประกอบการได ้
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
/ระเบียบวาระท่ี ๒… 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ             

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การประเมินความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  

นางวัชรี ห่วงศรี กรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  รายงานผลการประเมินความพร้อมใน
การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐        
ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 

๓.๑.๑ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สาขาวิชาที่เปิดสอน เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน 

๑) ด้านหลักสูตร ดีเยี่ยม 
๒) ด้านอาจารย ์ ดีเยี่ยม 
๓) ด้านสถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก ดีเยี่ยม 
๔) ด้านการบริหาร ดีเยี่ยม 
๕) ด้านสถานประกอบการ ดีเยี่ยม 
๖) ด้านผู้เรียน ดีเยี่ยม 

 

๓.๑.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สาขาวิชาที่เปิดสอน การบัญชี (ต่อเนื่อง) 
ยังไม่สามารถสรุปผลการประเมินได้ เนื่อง จากเอกสารยังไม่ครบถ้วน 

คณะกรรมการจะท าการประเมินเพ่ิมเติมในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
 

/๓.๑.๓ วิทยาลัย… 
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๓.๑.๓ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สาขาวิชาที่เปิดสอน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
(ต่อเนื่อง) 

หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน 
๑) ด้านหลักสูตร ดีเยี่ยม 
๒) ด้านอาจารย์ ดีเยี่ยม 
๓) ด้านสถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก ดีเยี่ยม 
๔) ด้านการบริหาร ดีเยี่ยม 
๕) ด้านสถานประกอบการ ดีเยี่ยม 
๖) ด้านผู้เรียน ดีเยี่ยม 

 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๓.๒ การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้โครงการ Chevron 
Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต   
 

นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้เชิญ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้
โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์  พลังคิด เพ่ืออนาคต เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐        
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นั้น มีผู้รับผิดชอบโครงการจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามาชี้แจง และท าความเข้าใจกับโครงการนี้ และมอบเอกสารให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมและเชิญชวนสถานศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษา ในการจัด
การศึกษาแบบ Science Technology Engineering and Mathematics (STEM)  โดยได้เชิญให้เข้าร่วม
ประชุมทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

สถานะของคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ดร.มะณู คุ้มกล่ า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุม เรื่อง 

สถานะของคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซ่ึงจะหมดวาระภายในปีนี้ แต่เนื่องจากเกณฑ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษายังไม่ประกาศใช้ จึงขอถอนวาระการประชุมที่ ๔  
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบตามที่เสนอ 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๕…   
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
           ๕.๑ เห็นชอบปฏิทินผลการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถานศึกษาที่อยู่ใน
สถาบันฯ    

 นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาปฏิทินเห็นชอบผลการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถานศึกษาท่ีอยู่ในสถาบันฯ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบปฏิทินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถานศึกษาที่อยู่
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔     
 

๕.๒ เห็นชอบปฏิทินผลการศึกษา และผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ    

นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาเห็นชอบปฏิทินผลการศึกษา และผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ที ่ สถานศึกษา 
สถานศึกษารวบรวม 

ผลการเรียนส่งท่ีสถาบันฯ 

กรรมการวิชาการ

ตรวจสอบผลการเรียน 

น าผลการเรียนเข้าที่

ประชุมสภาฯ 

๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๐ 

  
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
๕ เมษายน ๒๕๖๐ ๒ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

๓ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

๔ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
/มติที่ประชุม…   

ที ่ สถานศึกษา 
อนุมัติผลการเรียน 

วันรับประกาศ 
น าผลการเรียนเข้าที่

ประชุมสภาฯ ปวช./ปวส. 

๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๒ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๔ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๕ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๖ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบปฏิทินผลการศึกษา และผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔     
 

๕.๓ การรายงานผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร   

ดร .ทองค า ตินะลา กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๕.๓.๑ จ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช ๒๕๔๕  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ที ่ สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 
๑ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าก าลัง ๓ 

  รวม ๓ 
 

๕.๓.๒ จ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗   ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ที ่ สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 

๑ ช่างยนต์ ยานยนต์ ๒๑ 

๒ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๑๑ 
๓ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ๕ 

๔ ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ๓๑ 

๕ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๑๒ 
๖ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๑๖ 

๗ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ๕ 
๘ การบัญชี การบัญชี ๔๗ 

๙ การตลาด การตลาด ๑๘ 

๑๐ การเลขานุการ การเลขานุการ ๖ 
๑๑ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๓ 

๑๒ คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ๖ 

รวม ๒๑๑ 
 

/๕.๓.๓ จ านวน…… 
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๕.๓.๓ จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง 
(ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๖  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ที ่ สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 

๑ เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ๑๒ 

  รวม ๑๒ 
 

๕.๓.๔ จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ที ่ สาขาวิชา สาขางาน จ านวน (คน) 

๑ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ๓๓ 

๒ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ๔๖ 

๓ ช่างไฟฟ้าก าลัง 

ไฟฟ้าควบคุม ๑๑ 

ไฟฟ้าก าลัง ๒๘ 

เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ ๑๓ 

๔ อิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๒๘ 

ระบบภาพและระบบเสียง ๑๑ 
๕ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ๗ 

๖ การบัญชี การบัญชี ๑๒๐ 

๗ การตลาด การตลาด ๑๗ 
๘ การเลขานุการ การเลขานุการ ๗ 

๙ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๓ 

๑๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๙ 
รวม ๓๗๓ 

 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   
 

 
 
 
 
 

/๕.๔ แผนปฏิบัต…ิ 
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๕ .๔ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสถาบันการอาชีวศึกษา     
ภาคเหนือ ๔  

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ซึ่งมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย 
๑.๑ บทน า  

 ๑.๒ กรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

 ๑.๓ ยุทธศาสตร์ของชาติ ระยะ ๒๐ ปี 

 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 ๑.๕ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๖ นโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

และแนวคิดประเทศไทย ๔.๐.  
 ๑.๗ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 ๑.๘ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๑.๙ ยุทธศาสตร์เชิงรุกของสถาบันการอาชีวศึกษา ปี ๒๕๖๐ 

 ๑.๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (Development Strategies) 

ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย 
๒.๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 ๒.๒ ประวัติและความเป็นมาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 ๒.๓ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์  

 ๒.๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔. 

 ๒.๕ การวิเคราะห์ SWOT ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔. 

 ๒.๖ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 ๒.๗ ผังโครงสร้างการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 ๒.๘ สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 ๒.๙ ข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา 
 ๒.๑๐ แผนการรับนักศึกษา 

 /ส่วนที่ ๓… 
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ในส่วนของสรุปค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสถาบันฯ ประกอบด้วย 
๑) ประมาณการรายรับ  จ านวนเงิน ๖,๙๙๑,๘๐๐ บาท แบ่งเป็น 

(๑) งบบุคลากร  จ านวนเงิน ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท 
(๒) งบด าเนินงาน  จ านวนเงิน ๓,๐๙๓,๔๐๐ บาท 
(๓) งบรายจ่ายอื่น  จ านวนเงิน ๒,๖๐๒,๔๐๐ บาท 

๒) ประมาณการรายจ่าย  จ านวนเงิน ๘,๘๗๙,๔๒๐ บาท แบ่งเป็น 
(๑) งบบุคลากร  จ านวนเงิน ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท 
(๒) งบด าเนินงาน  จ านวนเงิน ๔,๘๑๑,๗๒๐ บาท 
(๓) งบรายจ่ายอื่น  จ านวนเงิน ๒,๗๗๑,๗๐๐ บาท 

ซึ่งรายละเอียดต่างๆ อยู่ในเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

๖.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Intelligent Inverter ให้กับคณาจารย์ของ
สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ  

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Intelligent Inverter ณ วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร ซึ่งก าหนดการเปิดการอบรมวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ เป็น
ประธานในพิธีปิดพร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
/๖.๒ การประชา… 

ส่วนที่ ๓ ประกอบด้วย 
๓.๑ แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ และโครงการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 ๓.๒ ประมาณการรายจ่ายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 ๓.๓ ประมาณการรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 ๓.๔ โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ภาคผนวก ประกอบด้วย 
 ผนวก ๑ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ผนวก ๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๖.๒ การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ให้กับ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ  

นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่า สถาบันฯควรจะประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานที่แสดงถึงความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานในเรื่องต่างๆของสถาบันฯ ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ เพ่ือให้องค์กรมี
ความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในกิจการต่างๆที่สถาบันฯด าเนินการ  เพ่ือให้องค์กรมีความเข้มแข็งและ
เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๓ การพัฒนาบุคลากรผู้สอนในสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น         

นายมานิตย์ มณีโชติ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เสนอความเห็นในที่ประชุมว่า
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ประสานกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพ่ือท าความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในเขตพ้ืนที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซึ่งเป็นการเรียนใน
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และมอบให้สถาบันฯ เป็นผู้ด าเนินการ 
 

๖.๔ การประชุมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา ของสถานศึกษาที่อยู่
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
สถาบันฯ จะจัดประชุมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ ณ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาของ
สถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ มีความรู้ และความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายพัฒนากิจการ
นักศึกษา โดยสถาบันฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๖.๕ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
 ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม    
พ.ศ. ๒๕๖๐  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 

 
 
 

(นายมะณู คุ้มกล่ า) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
(นายสมคดิ บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


