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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๖ คน
๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
อนุกรรมการ
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๕. นางสาวนุชนาถ จันทรประภาพ
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๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๑๐ คน
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๗. นางสาวปารณีย์ อาพาศ
อนุกรรมการ
๘. นางปวสร
สินธุ์พูล
อนุกรรมการ
๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน
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อนุกรรมการ
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เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ กรอ. ๓๖ กลุ่ม (การพัฒนา
หลักสูตรให้ทันกับเทคโนโลยี)
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลการผลิต
และพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
และนโยบาย Thailand ๔.๐ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาคนให้สามารถผลิตนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในด้านต่าง ๆ โดยคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ทั้ง ๓๖ กลุ่ม ได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการผลิต
และพัฒ นากาลังคนอาชีวศึกษา ๒๐๒๑ ในกรอบยุทธศาสตร์ จานวน ๕ ด้าน ตามที่ได้ แจ้งให้ ที่ประชุมสภา
สถาบั น ฯทราบในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหั ส บดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่ว นที่
สถานศึกษาและสถาบัน ฯ ควรจะต้องดาเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่
๑) ด้านหลักสูตร สถานศึกษาและสถาบัน ฯ จะต้องร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านทักษะชีวิต ดังนี้
(๑) ด้านความรอบรู้
(๒) ด้านความเป็นผู้นา
(๓) ด้านสุขภาพ
(๔) ด้านทักษะการแก้ปัญหา
(๕) ด้านการโน้มน้าวบุคคล
(๖) ด้านการทางานเป็นทีม
(๗) ด้านการวางแผน
(๘) ด้านการคานวณ
(๙) ด้านความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ
ซึ่งในการจัดทาหลักสูตร สถานประกอบการอาจจะเสนอเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เฉพาะงานที่ เป็ น การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ หรื อ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ให้ กั บ ผู้ เรี ย นในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) โดยสถานศึกษาและสถาบัน ฯ นาหลักสูตรระยะสั้นตามที่สถานประกอบการเสนอ
ไปพิจ ารณาปรั บ ให้ เหมาะสม ภายใต้ ระเบี ยบของส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้ว ยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นลักษณะการเสริมองค์
ความรู้ให้กับการเรียนปกติ
/๒) ด้านบุคลากร…
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๒) ด้านบุคลากรผู้สอน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยการพัฒนาบุคลากร
ผู้สอนที่อยู่ในสถานศึกษา หรือจ้างบุคคลภายนอกทาหน้าที่สอนในรายวิชาที่ต้องใช้ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษ ซึ่งสถานศึกษาและสถาบัน ฯ สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(๑) สารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรผู้สอนในแต่ละสาขาวิชาให้มีความรู้
และทักษะในด้านวิทยาการต่าง ๆ ตามรายวิชาที่สอน เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(๒) ส ารวจความต้ อ งการในการจ้ า งบุ ค ลากรภายนอกที่ มี ค วามรู้ และความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่สถานศึกษาไม่มีบุคลากรผู้สอน
สถานศึกษาใดในสังกัดสถาบัน ฯ มีความประสงค์ที่ให้สถาบัน ฯ ติดต่อประสานงาน
กับวิทยากร หรือบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชา ให้แจ้งสถาบัน ฯ และ
บรรจุโครงการดังกล่าวนี้ไว้แผนพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งทางสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรร
งบประมาณส่วนหนึ่งให้การสนับสนุนในด้านนี้แล้ว
๓) ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
สถาบัน ฯ สามารถจัดการศึกษาได้ ๓ รูปแบบ (มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑)
ดังนี้
(๑) นักศึกษาปกติ
(๒) นั กศึกษา Retail หมายถึง ผู้ ที่ทางานในสถานประกอบการแล้ว กลั บ เข้ามา
เรียน เพื่อยกระดับพื้นฐานความรู้ ซึง่ ในการบริหารจัดการ ให้ใช้แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๔ เรื่อง การเทียบโอนผลการศึกษา
(๓) นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การบริหารจัดการให้ใช้ แนวปฏิบัติ
ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งสภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกาหนดให้มี
ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้ และสามารถนาไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระบบ
ปกติ และระบบทวิภาคีได้
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ การดาเนินการสรรหาบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิใน อ.ก.ค.ศ. สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงนาม
ประกาศการสรรหาบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แทนต าแหน่ งที่ ว่ าง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และอยู่ ระหว่ างการสรรหาตั ว บุ ค คล ซึ่ งอาจมี ก ารเสนอชื่ อ บุ ค คลผ่ า น
สถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ ไปที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ การน าเสนอหลั ก สูต รปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยีห รือ สายปฏิ บั ติ การ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) (คอศ. ๑) ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ในที่ประชุมคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ
เห็ นชอบการปรับแก้ไขหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิ ต
(ต่อเนื่ อง) ที่ จะเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๒ ของวิท ยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชรไปแล้ วนั้น สถาบัน ฯ ขอ
รายงานผลการดาเนิ น งานให้ ที่ป ระชุมทราบ ดังนี้ สถาบัน ฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจาหลั กสู ตร สาขาวิช า
ดังกล่าวของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ได้นาเสนอหลั กสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ที่ปรับแก้ไขแล้ว ตามคาแนะนาของคณะอนุกรรมการวิชาการ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีมติ
ให้ ถ อนเรื่ อ งนี้ อ อกจากวาระการประชุ ม เพื่ อ พิ จารณา เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รดั งกล่ าวยั ง ไม่ ผ่ านกระบวนการ
กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเรื่องย้อนกลับให้
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) ดาเนินการให้คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาใหม่ และให้นาเสนอเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในครั้งต่อไป
ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ขณะนี้หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่ดาเนินการร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลิ ตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ได้จัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายหลักสูตร และส่งไปที่สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(สมอ.) เพื่อให้พิจารณาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เช่น หลักสูตรวิศวกรรมโลหะ เทคนิค
โลหะ เครื่องเย็นและปรับอากาศ และงานก่อสร้าง ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงติดค้างทีส่ านักมาตรฐานการ
/อาชีวศึกษา…
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อาชีวศึกษา (สมอ.) ส่งผลกระทบต่อการนาไปใช้ในสถานศึกษาซึ่งไม่ทันตามเวลาที่กาหนด ในความเห็น คิดว่า
น่าจะมีช่องทางด่วนที่ไม่ต้องเสนอเรื่องผ่านสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) หมายความว่า ให้สถาบันการ
อาชีวศึกษาสามารถนาเสนอหลักสูตรเข้าคณะอนุกรรมการวิชาการ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้โดยตรง และออกประกาศใช้ทันที ที่จะทาให้ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ
มีความสะดวก รวดเร็ว และทันตามกาหนดเวลา ซึ่งจะนาเรียนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ทราบและสั่งการต่อไป ส่วนเรื่องการจ้างบุคลากรผู้สอนในรายวิชาใหม่ ๆ เช่น อากาศยาน พาณิชย์นาวี เป็นต้น
ทางสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ให้คาแนะนาว่า ในมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบัน ฯ สามารถจ้างบุคลากรภายนอกที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาได้ โดยขั้นตอนการดาเนินงานมี ๒ วิธี วิธีที่หนึ่ง เริ่มต้นตั้งแต่สถานศึกษา และสถาบัน ฯ
จัดทารายละเอียดกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่จะจ้าง แล้วเสนอเรื่องตามลาดับผ่านสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาถึง กระทรวงการคลัง เพื่อให้ กระทรวงการคลังกาหนดค่าจ้าง แต่วิธีการดาเนินการแบบนี้ใช้
เวลานาน ส่วนวิธีที่สอง ให้ดาเนินการเหมือนจ้างที่ปรึกษา โดยกาหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงาน และทา
TOR ดาเนินการโดยใช้งบประมาณจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง
อาจจะดาเนินการที่สถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ ก็ได้ และให้อาจารย์ผู้สอนของสถานศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ไปกับ
ผู้เชี่ยวชาญ
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สอบถาม
ความคืบ หน้ าในการดาเนิ น งานในการเปิดสอนหลั กสู ตรปริญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยีห รือสายปฏิ บัติ การของ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการทางานของ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) ดังนี้
๑) การเปิ ดสอนหลั กสู ตรปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือสายปฏิ บั ติก าร สาขาวิช า
เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชรจะทันในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือไม่
๒) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ จะดาเนินการอย่างไรต่อไปในการเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
๓) การที่ประธานเสนอให้มีช่องทางด่วนในการดาเนินการ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องผ่าน
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) อาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้ในอนาคต ทางออกที่ดี
ควรปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ประธานชี้แจงสาเหตุ ความล่ าช้าในการท างานของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(สมอ.) ให้ที่ประชุมทราบว่า ปัญหาเกิดจากระบบโครงสร้างภายในของสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.)
ซึ่งจะทาบันทึกแจ้งสภาพปัญหาให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
/นายสาคร…
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นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ แจ้งที่ประชุมว่า
ตามที่นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สอบถามความคืบหน้าในการ
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์นั้น วิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค์ ได้รับการช่วยเหลือจากสถาบัน ฯ มาโดยตลอด แต่ติดปัญหาที่บุคลากรของสถานศึกษา
ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การ หากมี ค วามพร้ อ มในด้ า นบุ ค ลากร สถานศึ ก ษามี แ ผนจะขอเปิ ด สอนสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
ประธาน เสนอความเห็นว่า วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์เป็นสถานศึกษาหนึ่งในสังกัด
สถาบัน ฯ ที่จะต้องขับเคลื่อนให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยอาจใช้
บุคลากรในสาขาวิชาเดียวกันร่วมกัน กับสถานศึกษาอื่นในสังกัดสถาบัน ฯ หรืออาจจ้างบุคคลภายนอกเป็น
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร ซึ่งสถานศึกษาควรจะจัดท าแผนงบประมาณประจาปีรองรับ เพื่ อขอจ้างบุคลากร
ดังกล่าว และทาสัญญาให้ครบรอบของหลักสูตร
ดร.ทองค า ติ น ะลา กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็ น ในที่ ป ระชุมว่า ตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึ กษามีนโยบายให้ ห ลั กสู ตรปริญ ญาตรี ส าย
เทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการที่เปิดสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตร
เดีย วกัน ดังนั้ น หลั กสู ตรเดีย วกัน ในสถานศึ กษาสั งกัด สถาบั นการอาชีว ศึกษาก็ควรที่ จะมีอาจารย์ ประจา
หลักสูตร จานวน ๕ คน สามารถควบคุมการเปิดสอนสาขาวิชาเดียวกันได้ ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินการขอเปิด
สอนหลักสูตรในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเดียวกันสามารถดาเนินการได้ง่ายขึ้น
ประธาน เสนอความเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่า หลั ก สู ต รเป็ น ของสถาบั น ฯ อาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันควรมี ๕ คน ซึ่งปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นลักษณะวิทยา
เขต ทาให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อสาขาวิชาที่เปิดสอนในขณะนี้ และที่จะเปิดสอนใหม่ในอนาคต ขอให้
ผู้อานวยการสถาบัน ฯ และศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
มติที่ประชุม
คณะกรรมการรั บ ทราบ และเห็ น ชอบให้ ห ลั ก สู ต รปริญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รือ สาย
ปฏิ บั ติ ก าร ที่ เปิ ด สอนในสถานศึ ก ษาสั งกั ด สถาบั น ฯ เป็ น หลั ก สู ต รของสถาบั น ฯ และมอบให้ ส ถาบั น ฯ
ดาเนินการแจ้งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดาเนินการต่อไป
๔.๒ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สถาบัน ฯ เชิญ นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อานวยการสานัก
นโยบายและแผน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมประชุมสภาสถาบัน ฯ เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากนายจินศิริ พุ่มศิริ ติดประชุมที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอเลื่อนการนาเสนอไปก่อน
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ เห็ น ชอบข้อ บั งคับ สถาบั น ฯ ว่า ด้วยการกาหนดให้ มี ประกาศนี ยบั ต รออกให้ แ ก่
ผู้สาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่าใน
การประชุมสภาสถาบั น ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จัดทาข้อบังคับสถาบัน ฯ กาหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่
ผู้ส าเร็จ การศึกษาเฉพาะวิช าได้ และในการประชุมครั้งนี้ จะขอนาเสนอร่างข้อบังคับดังกล่ าว ให้ ที่ประชุม
พิจารณาดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
(ร่าง)

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ว่าด้วย การกาหนดให้มีประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ. ….
…………………………………………………………………..
โดยที่เป็น การสมควรตราข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการกาหนดให้ มี
ประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามความในมาตรา ๔๔๑
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) ๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในการ
ประชุมครั้งที…่ ../…. เมื่อวันที่……. เดือน………….พ.ศ. …. จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการกาหนดให้มี
ประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ. ….”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
“ผู้อานวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
/“วิทยาลัย”…
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“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
“ประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา” หมายความว่า หนังสือรับรองความรู้ ความชานาญ
เฉพาะวิชา ซึ่งสถาบันเป็นผู้ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับนี้
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรเฉพาะซึ่งต่อยอด หรือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรใน
ระบบการจัดการศึกษาปกติ และให้รวมถึงหลักสูตรเฉพาะที่เป็นเอกเทศที่มิได้จากัดวุฒิการศึกษาของผู้เข้ารับ
การศึกษาในหลักหลักสูตร และให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรเฉพาะนี้มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรการศึกษา
เฉพาะวิชาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการประจาหลั กสู ตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งจาก
ผู้อานวยการสถาบัน เพื่อทาหน้าที่จัดทาหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม
“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิช าการในแต่ละหลักสูตรที่
เปิดสอน ทั้งที่เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกสถาบัน
“ผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชานั้น ๆ อันเกิดจาก
ทักษะหรือประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน โดยไม่จาเป็นต้องมีคุณวุฒิการศึกษาหรือตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งที่
เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกสถาบัน
ข้อ ๔ หลั กสู ตรที่จะได้รับ ประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชาตามข้อบังคับนี้ ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกาหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ข้อ ๕ หลักสูตรที่จะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชาตามข้อบังคับนี้ ต้องมีจานวนชั่ วโมง
การเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง และมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ข้อ ๖ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขานั้น ซึ่งอาจเป็นบุคลากรของสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญก็ได้ เว้นแต่กรณีที่
เป็นหลักสูตรเฉพาะซึ่งต่อยอด ให้ผู้ที่ทาหน้าที่หลักในการสอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อ ๗ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า เรี ย นตามหลั ก สู ต รนี้ จะต้ อ งเป็ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น หรื อ
บุคคลภายนอก และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร หรือโดยได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการ
สถาบัน
/ข้อ ๘ ให้ผู้อานวยการ...
๑

มาตรา ๔๔ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกาหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่ผสู้ าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้
มาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกีย่ วกับการดาเนินการของสถาบัน
๒
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ข้อ ๘ ให้ผู้อานวยการสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร จากบุคลากรของสถาบันและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ในแต่ละหลักสูตร และคณะกรรมการประจาหลักสูตร
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ให้ คณะกรรมการประจาหลั กสู ตร มีห น้าที่ จัดทาหลั กสู ตรและพั ฒ นาหลั กสู ตรให้ มี ความ
เหมาะสม
ข้อ ๙ คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบัน
กาหนด
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ ๑๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชาตาม
ข้อบังคับนี้ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาตามข้อ ๔ และมีระยะเวลาเรียนเป็นไปตามข้อ ๕
แห่งข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๒ รูปแบบและข้อความในประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา ให้เป็นไปตามผู้อานวยการ
สถาบันหรือคณะกรรมประจาหลักสูตรกาหนด
ข้อ ๑๓ ให้ ผู้ อานวยการสถาบัน เป็น ผู้ รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้ มีอานาจในการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ประกาศ ณ วันที่…….เดือน…………………..พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย การกาหนดให้มี
ประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๕ ดังนี้
ข้ อ ความเดิ ม “หลั ก สู ต รที่ จะได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รการศึ ก ษาเฉพาะวิช าตาม
ข้อบังคับนี้ ต้องมีจานวนชั่วโมงการเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง และมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐
วัน”
ข้อความที่ปรับแก้ไขใหม่ “หลักสูตรที่จะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะ
วิชาตามข้อบังคับนี้ ให้มีจานวนระยะเวลาในการเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกาหนด โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน”
/จากวาระ…
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จากวาระการประชุมที่ ๕.๒ ๕.๓ และ ๕.๔ เรื่องอนุมัติการให้ ประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (จบไม่พร้อมรุ่น) และอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร นั้น วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชรขอปรับแก้ไขข้อความนาส่ง
ของหนั งสื อ ทั้ ง ๓ ฉบั บ ดั ง กล่ า วนั้ น เป็ น ขอส่ งหลั ก ฐานผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) และระดั บประกาศนียบั ตรวิช าชีพ ชั้น สู ง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร เพื่อนามาเก็บหลักฐานไว้ที่สถาบัน ฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบให้แก้ไขวาระการประชุมดังกล่าว

๕.๒ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฺฏิบัติการที่
เปิดสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ตามที่สถาบัน ฯ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๗ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ รวมทั้งสิ้น ๗ สาขาวิชา
ได้แก่
๕.๒.๑ ปีที่เปิดสอน ๒๕๕๗
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๕.๒.๒ ปีที่เปิดสอน ๒๕๕๘
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
๒) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม
๓) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๔) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

๕.๒.๓ ปีที่เปิดสอน ๒๕๕๙
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ที่จะต้องปรับปรุง เมื่อเปิดสอนครบ ๕ ปี ตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) ได้แก่ สาขาวิชา
/เทคโนโลยี…
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เทคโนโลยี ย านยนต์ (ต่ อ เนื่ อ ง) ที่ เปิ ด สอนในวิท ยาลั ย เทคนิ ค กาแพงเพชร และสาขาวิช าเทคโนโลยีไฟฟ้ า
(ต่อเนื่อง) ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซี่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จและส่งไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) ภายในปี การศึกษา ๒๕๖๒
และเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง หลักสูตรสาขาวิชาอื่น ๆ ของปีการศึกษาถัดไป สถาบัน ฯ ได้
เชิญ อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ เข้าร่ว มปรับปรุงไปพร้อมกัน และในการ
ประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งนี้ สถาบัน ฯ ขอนาเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ที่
เปิ ด สอนครบ ๕ ปี จ านวน ๒ สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ (ต่ อ เนื่ อ ง) ที่ เปิ ด สอนใน
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฺฏิบัติการ
ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ที่เปิดสอนครบรอบตามเกณฑ์ของสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) จานวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
(ต่อเนื่อง) ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ที่เปิดสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ Line กลุ่มวิชาการ
ประธานเสนอในที่ประชุมว่า สถาบัน ฯ ควรจัดทา Line กลุ่มวิชาการ ให้เป็นศูนย์กลาง
การประสานงานระหว่างผู้บริหารของสถานศึกษาในสั งกัดสถาบัน ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา
สถาบัน ฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แจ้งข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) การจั ด อบรมเพื่ อ พั ฒ นาอาจารย์ ผู้ ส อนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในวัน อาทิ ต ย์ ที่ ๒
กันยายน ๒๕๖๑ และวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี
มีความรู้เรื่องนวัตกรรมการวิจัย และการเขียนบทความการวิจัย โดยเชิญ วิทยากรจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครสวรรค์ และผู้มีความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัย
/๒) การชี้แจง…
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๒) การชี้แจงรูปแบบการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก ารของวิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครสวรรค์ ให้ กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่นักศึกษาของสถานศึกษาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
๓) รายงานผลการนานักเรียน นั กศึกษาในสาขาวิชาคหกรรมไปทดสอบความรู้ และ
ทักษะในรายวิชาอาหารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นายสงวน บุ ญ ปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบัน การอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็น ในที่ประชุมว่า คุณวุฒิ วิชาชีพ เป็นสิ่งใหม่ และมีความสาคัญ มากต่อ การศึกษาวิชาชีพ ทุกระดับ ซึ่ง
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งครู -อาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ ควรจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒ นากระบวนการเรียนการสอน และการฝึกทักษะวิชาชีพให้ สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณวุฒิ
วิช าชีพ ดังนั้น สถาบั น ฯ ควรเชิญ วิทยากรมาให้ ความรู้กับบุคลากรในสถานศึกษาและสถาบัน ฯ ส่วนการ
ประชุมครั้งต่อไปให้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบวาระการประชุม
ประธานเสนอความเห็ น ในที่ป ระชุม ว่า ขณะนี้ มี App ของ TPQI –NET บนระบบ
ฐานข้อมูล การให้บ ริการระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพ ให้ Load App ของ TPQI –NET ซึ่งจะทราบข้อมู ลมาตรฐาน
อาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ และโดยความเห็นแล้วถึงแม้ว่า V-net และ TPQI ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การจบของ
นักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ แต่ควรจะนาเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้มาปรับใช้ คือ เอา
ทักษะวิชาชีพเป็นหลักแล้วปรับให้อยู่ในเกณฑ์การจบของสถานศึกษา ได้แก่ เรียนครบโครงสร้าง ผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และต้องผ่านกิจกรรม ส่วนของ V-net ให้บรรจุเข้าไว้ในมาตรฐาน
วิชาชีพ ซึ่งไม่ต้องมีการสอบซ้าซ้อน และในส่วนของสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ ให้เอาแต่ละส่วนของการเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ามาเทียบเคียง
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๓ การจัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร
นายสงวน บุ ญ ปิ ย ทั ศ น์ กรรมการสภาสถาบั น การอาชีว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็ น ในที่ ป ระชุ ม ว่า ขณะนี้ ส ถาบั น ฯ ก าลั งจะประสบปั ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรที่ ส อนในระดั บ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถานศึกษาและสถาบัน ฯ จะต้องร่วมกันจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากร ในช่วงระหว่าง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ชัดเจน เช่น สาขาวิชาที่จะ
เปิ ดสอน การส่งเสริมและสนับ สนุ น ให้ มีการส่ งบุคลากรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกใน
สาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่จะเปิ ดสอน การส่งเสริมให้มีการจัดทาผลงานทางวิชาการ และการหาแหล่งทุน
สนับสนุนโครงการต่าง ๆ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/๖.๔ กาหนดการ…
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๖.๔ กาหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็ น ชอบให้ ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายมะณู คุ้มกล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
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