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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................................................
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๑๑ คน
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. นายสมคิด
บุญเทวี
๓. ดร.มะณู
คุ้มกล่า
๔. นายสงวน
บุญปิยทัศน์
๕. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๖. นายทองคา
ตินะลา
๗. นายการุญ
พรหมประกอบ
๘. ดร.ชัด
อินทะสี
๙. นางวัชรี
ห่วงศรี
๑๐. นายสมชาย เจนพานิช
๑๑. นายสมคิด พวงชื่น
ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๒. นายสรรเสริญ นภาพร
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล

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

/๒. คณะอนุกรรมการ...
หน้า | ๑
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๓ คน
๑. นายมานิตย์
มณีโชติ
อนุกรรมการ
๒. นายสาคร
ศิริวัฒนาโรจน์
อนุกรรมการ
๓. นายสุเทพ
ศรีศักดิ์วรชัย
อนุกรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
นายชูชีพ
สิทธิเขตรกรณ์

อนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๑๑ คน
๑. นายอานาจ
พันธุ์เขียน
อนุกรรมการ
๒. นางพรลินี
ชัยรัตน์
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
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ
(ไม่มี)

/เริ่มประชุม...
หน้า | ๒
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่ อ ประธานกล่ า วเปิ ด การประชุ ม แล้ ว ได้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานมอบผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑.๑ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ แจ้ ง ให้
ที่ป ระชุมทราบว่ า ขณะนี้ ส ถาบั น ฯ ได้ จัดทาประกาศ เรื่อ ง กาหนดปฏิทิน การศึ กษา ระดั บปริญ ญาตรี
สายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร (ต่ อ เนื่ อ ง) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง มี
รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
----------------------------------------------------------------------เนื่องด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการกาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

/วัน เดือน ปี…
หน้า | ๓
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วัน เดือน ปี
๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๔ เมษายน ๒๕๕๙
๗ เมษายน ๒๕๕๙
๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก (เช้า) และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัว ลงทะเบียนและชาระเงินนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑
(สถานศึกษากาหนดตามความเหมาะสม)
๑๙ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
ลงทะเบียนและชาระเงินนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ (สถานศึกษากาหนด
ตามความเหมาะสม)
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๒ (สถาบันฯ กาหนดตาม
ความเหมาะสม)
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนล่าช้า (นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑)
(สถานศึกษากาหนดตามความเหมาะสม)
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนล่าช้า (นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒)
(สถานศึกษากาหนดตามความเหมาะสม)
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม (สถาบันฯ กาหนดตาม
ความเหมาะสม)
๑๙ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการเรียนของนักศึกษา
๓ – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
คณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษาตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา
๖ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
สถานศึกษาส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ไปที่สถาบันฯ
เพื่อให้กรรมการสภาสถาบันฯ อนุมัติผลการเรียน
๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (โดยกรรมการสภาสถาบันฯ)
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (โดยสถานศึกษา)
๓๑ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (สถานศึกษากาหนดตาม
ความเหมาะสม)

/วัน เดือน ปี…
หน้า | ๔
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วัน เดือน ปี
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๖ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๓ – ๗ เมษายน ๒๕๖๐

กิจกรรม
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
เพิ่มวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ถอนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการเรียนของนักศึกษา
คณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษาตรวจสอบผลการเรียนของ
นักศึกษา
สถานศึกษาส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ไปที่สถาบันฯ
เพื่อให้กรรมการสภาสถาบันฯ อนุมัติผลการเรียน
อนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (โดยกรรมการสภาสถาบันฯ)
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา และยื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
รับใบแสดงผลการศึกษา และหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

/๑.๒ การประชุม…
หน้า | ๕
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๑.๒ การประชุมผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่จังหวัดภูเก็ต
นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อานวยการสถาบัน การอาชีว ศึก ษาภาคเหนือ ๔ สรุป ผล
การประชุมผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่จังหวัดภูเก็ต จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑.๒.๑ เรื่องที่ ๑ การประกันคุณภาพสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ขณะนี้สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กาลังดาเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพใหม่ และจะเปิดรับสมัครผู้เข้ารับ
การอบรมเพื่ อ ให้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น คณะกรรมการประเมิ น โดยต้ น สั ง กั ด ซึ่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจะมีหนังสือแจ้งมายังสถาบันฯ เพื่อให้สถาบันฯ แจ้งสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯดาเนินการส่ง
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมเป็นคณะกรรมการประเมิน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒.๒ เรื่ อ งที่ ๒ หลั ก เกณฑ์ การรั บสมัค รสอบอัต ราบรรจุ ใหม่แ ละการเปลี่ ย น
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาอนุมัติ ตาแหน่งอาจารย์ผู้ ส อน
ในระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นตาแหน่งอัตราบรรจุใหม่ จานวน ๔ อัตรา
(อุตสาหกรรม) ซึ่งนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กาลังจัดทาหลักเกณฑ์ในการรับสมัครอาจารย์บรรจุใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้น
ด้านวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Test of English
as a Foreign Language) ไม่ต่ากว่า ๔๐๐ คะแนน ส่วนการเปลี่ยนสถานะเป็นตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ที่สอนระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน เช่น ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ให้สภาสถาบันฯ เป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นและเสนอให้อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา (อ.ก.ค.ศ.) เป็นผู้อนุมัติ หลักเกณฑ์ประกอบด้วย การประเมินผล
การสอนหรือประเมินผลการเรีย นรู้ และวิจัย ๑ เรื่อง เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่ง ยังคงได้รับ
เช่นเดิม ขณะนี้คณะทางานของสานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาลังดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์
เพื่อประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติ ส่วนการพิจารณาตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

/๑.๓ สานักงาน…
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๑.๓ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัด โครงการอบรม/สัมมนาผู้บริ หาร
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ต บางแสน จังหวัดชลบุรี
นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ แจ้ ง ให้
ที่ประชุมทราบว่า สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดโครงการอบรม/สัมมนาผู้บริหาร ระหว่างวันที่
๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีส อร์ต บางแสน จังหวัดชลบุรี ผู้ เข้าร่ว มอบรม/สั มมนา
ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถาบัน ๒๓ แห่ง และผู้อานวยการสถานศึกษาในสถาบัน ทุกแห่ง โดยให้เบิกเงิน
ค่าที่พักคืนวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จากโครงการ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบัน การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สานักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
คาสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มติที่
ประชุมเห็นชอบข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ ปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ และขณะนี้ ส ถาบั นฯ ได้จัด ทาคาสั่ งเพื่ อขับ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑) ฉบั บ ที่ ๑ ค าสั่ งสภาสถาบั นการอาชีว ศึกษาภาคเหนื อ ๔ ที่ ๐๐๒/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒) ฉบั บ ที่ ๒ ค าสั่ ง สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ที่ ๑๕๖ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๓) ฉบั บ ที่ ๓ ค าสั่ ง สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ที่ ๑๕๗/๒๕๕๙
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓๐ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดังเอกสารแนบใน
รายงานการประชุม
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
รู ปแบบและกระบวนการจั ดทาโครงการพัฒ นาทั กษะวิชาชีพของนั กศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอที่ประชุมว่า
เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทุกสาขาวิชา ของสถาบันฯ มีวิชาที่นักศึกษา
จะต้องนาความรู้ ความสามารถจากสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วมาสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการ
จัดทารายงานผลการจัดทานวัตกรรม เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมาสถานศึกษาได้ใช้รูปแบบรายงานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งสถาบันฯยังไม่ได้กาหนดรูปแบบสาหรับใช้เป็นแนวใน
การปฏิบัติ ดังนั้น คณะทางานจึงได้จัดทารูปแบบและกระบวนการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยประยุกต์ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้รายงานผลการจัดทานวัตกรรมของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มีรูปแบบเดียวกัน และหลังจากนี้สถาบันฯ จะตั้งคณะทางาน ๓ ชุด ประกอบด้วย
ชุดยกร่าง ชุดจัดทา และชุดตรวจสอบ ซึ่งการดาเนินงานต่างๆ จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ตัวอย่าง
รูปแบบที่นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังแนบในรายงานการประชุม
ประธาน เสนอความเห็นว่ารูปแบบและกระบวนการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันฯ ควรจะเน้นเชิงปฏิบัติที่เป็นสิ่งประดิษฐ์
หรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้งานได้จริง และสามารถขยายผลไปสู่การผลิตในเชิงธุรกิจได้
นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ว่าควรเปลี่ยนข้อความ “ศึกษาค้นคว้า” เป็น “การพัฒนา” เนื่องจากโครงการนี้เป็นลักษณะการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม หมายถึง การจั ดทาหรื อสร้ างชิ้นงาน และพัฒ นาชิ้นงานนั้นให้ มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพ
ซึง่ รูปแบบและกระบวนการจัดทาควรจะเน้นให้เป็นไปตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
นายทองคา ตินะลา กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ว่าควรระบุหัวข้อต่างๆในคู่มือให้ครบถ้วนและชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ความเห็นว่า
ในเบื้ องต้น นั กศึก ษาจะต้องท าโครงการเพื่อขออนุมั ติก่อน เมื่อ ได้รับ การอนุมัติแ ล้ ว จึง ดาเนิ นการ และ
หลังจากทาโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะต้องมีการประเมินโครงการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้คณะทางานปรับปรุงแก้ไขคู่มือการศึกษาค้นคว้า โครงการพัฒนาวิชาชีพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ตามข้อเสนอแนะ และนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
/ระเบียบวาระที่ ๕…
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ ร่างข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับเข้าสมทบ การยกเลิก และการ
ควบคุมสถานศึกษาสมทบ พ.ศ. ....
นายสมคิด บุ ญเทวี ผู้ อานวยการสถาบันการอาชีว ศึ กษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่
ประชุมว่า เนื่องจากสานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ การรับเข้าสมทบ การ
ยกเลิกการสมทบ และการควบคุมดูแลสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ จึงขอถอนวาระการประชุม
ที่ ๕.๑ ออกจากการพิจารณาของที่ประชุม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบให้ถอนวาระการประชุมที่ ๕.๑ ออกจากการพิจารณาของที่ประชุม

๕.๒ ร่างประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอน
พิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ….
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า สืบเนื่องจากผู้บริหารสถาบันฯ ให้ข้อสังเกตว่ามีประกาศสถาบันฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนในข้อ ๑๐ ที่
กาหนดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษและค่าตอบแทนเกินภาระงานสอน สามารถเบิกค่าสอนพิเศษได้ไม่เกิน
๙๐ หน่วยชั่วโมง ต่อ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่มีปรากฏในระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยค่ า สอนพิ เ ศษ และค่ า สอนเกิ น ภาระงานสอน ในสถานศึ ก ษาและสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น สถาบันฯ เห็นควรปรับแก้ไขประกาศสถาบันฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และ
ค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี เป็นฉบับที่ ๓ ดังเอกสารที่แนบการประชุม
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นชอบให้ชะลอการจัดทาประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) โดยให้ศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอที่ประชุมสภาสถาบันฯ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๑ ที่ประชุมมีค วามเห็น ให้สถาบัน ฯ ใช้ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เน้นในด้านการปฏิบัติ
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ หารือใน
ที่ประชุม เรื่องการใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เห็นควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางอาชีพมากขึ้น
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

/๖.๒ การทดสอบ…
หน้า | ๙
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๖.๒ การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ หารือที่
ประชุมว่า ขณะนี้มีกฏหมายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควบคุมผู้ประกอบการในแต่ละวิชาชีพ ดังนั้น ผู้สาเร็จ
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุก ระดับจะต้องผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้ใ บรับรองก่อนที่จะประกอบอาชีพได้ สถาบันการอาชีวศึกษาซึ่ง เป็น
สถาบันที่ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถรองรับการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศควรขับเคลื่อนให้มีจัดตั้ง
สถาบันทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของตนเอง เพื่อรับรองผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.)
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๓ การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเทียบวิทยฐานะของอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาตรี และการเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ
นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุม ๒ เรื่อง ได้แก่
๖.๓.๑ เรื่องที่ ๑ การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเทียบวิทยฐานะของอาจารย์
ผู้สอนในระดับปริญญาตรีให้บุคลากรในสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
๖.๓.๒ เรื่องที่ ๒ การเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ ในสถานศึกษาที่
อยู่ในสถาบันฯ ควรเปิดให้ครบทุกแห่ง
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
๖.๔ กาหนดการจัดงานมุฑิตาจิตของสถาบันฯ
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม

ให้ ทราบว่ า ตามที่ ส ถาบั น ฯก าหนดการจั ดงานมุ ฑิ ตาจิต ให้ กั บผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาที่ อยู่ ใ นสถาบั นการ
อาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ ในวัน อังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ รีส อร์ต เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น
เนื่ อ งจากวัน และเวลาตรงกั บ การจั ด งานมุ ฑิ ต าจิต ของอาชีว ศึ ก ษาภาคเหนือ สถาบัน การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔ จึงขอเลื่อนการจัดงานมุฑิตาจิตของสถาบันฯ เป็นวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะแจ้ง
เวลาและสถานที่ให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/๖.๕ อัตรา…
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๖.๕ อั ต ราต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ส อนในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นายสุ เทพ ศรีศักดิ์ว รชัย ผู้ อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ หารือในที่
ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าในการจัดสรรอัตรากาลังตาแหน่งอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ประธานแจ้ งให้ ทราบว่า ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษากาลั ง
ดาเนินการ ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งสถาบันฯ และสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๖ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็ น ชอบให้ ป ระชุ ม สภาสถาบั น ฯ ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๙ ในวั น จั น ทร์ ที่ ๒๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

/(นางสาวปารณีย์…
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(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นางพรลินี ชัยรัตน์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

หน้า | ๑๒

