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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

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

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๗ คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
๓. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ 
๔. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๕. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๖. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๗. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 

    ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๓. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 
๔. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

 
 
 
 
 
 

/๒. คณะอนุกรรมการ... 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๖ คน  

๑. นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย  อนุกรรมการ 

๓. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๔. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 
๕. นางสาวนุชนาถ จันทรประภาพ เข้าร่วมประชุมแทน นายมานิตย์ มณีโชติ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
๖. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย เข้าร่วมประชุมแทน นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
ดร.บุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๑๐ คน  

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

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ อนุกรรมการ 

 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ กรอ. ๓๖ กลุ่ม (การพัฒนา

หลักสูตรให้ทันกับเทคโนโลยี) 
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลการผลิต

และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
และนโยบาย Thailand ๔.๐  เพ่ือมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาคนให้สามารถผลิตนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในด้านต่าง ๆ โดยคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ทั้ง ๓๖ กลุ่ม ได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ๒๐๒๑ ในกรอบยุทธศาสตร์ จ านวน ๕ ด้าน ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภา
สถาบัน ฯทราบในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ในส่วนที่
สถานศึกษาและสถาบัน ฯ ควรจะต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ 

๑) ด้านหลักสูตร สถานศึกษาและสถาบัน ฯ จะต้องร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านทักษะชีวิต ดังนี้ 

(๑) ด้านความรอบรู้   
(๒) ด้านความเป็นผู้น า   
(๓) ด้านสุขภาพ  
(๔) ด้านทักษะการแก้ปัญหา   
(๕) ด้านการโน้มน้าวบุคคล 
(๖) ด้านการท างานเป็นทีม 
(๗) ด้านการวางแผน 
(๘) ด้านการค านวณ 
(๙) ด้านความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ 
 

ซึ่งในการจัดท าหลักสูตร สถานประกอบการอาจจะเสนอเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เฉพาะงานที่ เป็นการเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) โดยสถานศึกษาและสถาบัน ฯ น าหลักสูตรระยะสั้นตามที่สถานประกอบการเสนอ 
ไปพิจารณาปรับให้เหมาะสม  ภายใต้ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นลักษณะการเสริมองค์
ความรู้ให้กับการเรียนปกต ิ 

/๒) ด้านบุคลากร… 
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๒) ด้านบุคลากรผู้สอน  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยการพัฒนาบุคลากร
ผู้สอนที่อยู่ในสถานศึกษา หรือจ้างบุคคลภายนอกท าหน้าที่สอนในรายวิชาที่ต้องใช้ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษ ซึ่งสถานศึกษาและสถาบัน ฯ สามารถด าเนินการได ้ดังนี้  

(๑) ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรผู้สอนในแต่ละสาขาวิชาให้มีความรู้ 
และทักษะในด้านวิทยาการต่าง ๆ ตามรายวิชาที่สอน  เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

(๒) ส ารวจความต้องการในการจ้างบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ และความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่สถานศึกษาไม่มีบุคลากรผู้สอน 

สถานศึกษาใดในสังกัดสถาบัน ฯ มีความประสงค์ที่ให้สถาบัน ฯ ติดต่อประสานงาน
กับวิทยากร หรือบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชา ให้แจ้งสถาบัน ฯ และ
บรรจุโครงการดังกล่าวนี้ไว้แผนพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรร
งบประมาณส่วนหนึ่งให้การสนับสนุนในด้านนี้แล้ว 
  

๓) ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
สถาบัน ฯ สามารถจัดการศึกษาได้ ๓ รูปแบบ (มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑)  
ดังนี้ 

(๑) นักศึกษาปกติ   
(๒) นักศึกษา Retail  หมายถึง ผู้ที่ท างานในสถานประกอบการแล้วกลับเข้ามา

เรียน เพ่ือยกระดับพ้ืนฐานความรู้  ซ่ึงในการบริหารจัดการ ให้ใช้แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในหมวด ๓  ส่วนที่ ๔ เรื่อง การเทียบโอนผลการศึกษา 

(๓) นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  การบริหารจัดการให้ใช้แนวปฏิบัติ
ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งสภาสถาบันอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มี
ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้ และสามารถน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระบบ
ปกติ และระบบทวิภาคีได้ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
๑.๒ การด าเนินการสรรหาบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงนาม

ประกาศการสรรหาบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แทนต าแหน่งที่ว่าง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการสรรหาตัวบุคคล ซึ่งอาจมีการเสนอชื่อบุคคลผ่าน
สถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ ไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑     

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔     
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

(ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑ การน าเสนอหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) (คอศ. ๑) ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ในที่ประชุมคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการปรับแก้ไขหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
(ต่อเนื่อง) ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรไปแล้วนั้น  สถาบัน ฯ ขอ
รายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ สถาบัน ฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา
ดังกล่าวของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ได้น าเสนอหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ที่ปรับแก้ไขแล้ว ตามค าแนะน าของคณะอนุกรรมการวิชาการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีมติ
ให้ถอนเรื่องนี้ออกจากวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา  เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเรื่องย้อนกลับให้
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) ด าเนินการให้คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาใหม่ และให้น าเสนอเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในครั้งต่อไป 

ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ขณะนี้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายหลักสูตร และส่งไปที่ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
(สมอ.) เพ่ือให้พิจารณาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เช่น หลักสูตรวิศวกรรมโลหะ เทคนิค
โลหะ เครื่องเย็นและปรับอากาศ และงานก่อสร้าง ซ่ึงหลักสูตรต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงติดค้างทีส่ านักมาตรฐานการ 

/อาชีวศึกษา… 
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อาชีวศึกษา (สมอ.) ส่งผลกระทบต่อการน าไปใช้ในสถานศึกษาซึ่งไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด  ในความเห็น คิดว่า
น่าจะมีช่องทางด่วนที่ไมต่้องเสนอเรื่องผ่านส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) หมายความว่า ให้สถาบันการ
อาชีวศึกษาสามารถน าเสนอหลักสูตรเข้าคณะอนุกรรมการวิชาการ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้โดยตรง และออกประกาศใช้ทันที  ที่จะท าให้ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 
มีความสะดวก รวดเร็ว และทันตามก าหนดเวลา ซึ่งจะน าเรียนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ทราบและสั่งการต่อไป  ส่วนเรื่องการจ้างบุคลากรผู้สอนในรายวิชาใหม่ ๆ เช่น อากาศยาน พาณิชย์นาวี เป็นต้น  
ทางส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ให้ค าแนะน าว่า ในมาตรา ๕๑ 
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบัน ฯ สามารถจ้างบุคลากรภายนอกที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาได้  โดยขั้นตอนการด าเนินงานมี ๒ วิธี วิธีที่หนึ่ง เริ่มต้นตั้งแต่สถานศึกษา และสถาบัน ฯ 
จัดท ารายละเอียดก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่จะจ้าง แล้วเสนอเรื่องตามล าดับผ่านส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาถึงกระทรวงการคลัง เพ่ือให้กระทรวงการคลังก าหนดค่าจ้าง แต่วิธีการด าเนินการแบบนี้ใช้
เวลานาน  ส่วนวิธีที่สอง ให้ด าเนินการเหมือนจ้างที่ปรึกษา โดยก าหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงาน และท า 
TOR  ด าเนินการโดยใช้งบประมาณจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง
อาจจะด าเนินการที่สถานศึกษา หรือสถาบัน ฯ ก็ได้  และให้อาจารย์ผู้สอนของสถานศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ไปกับ
ผู้เชี่ยวชาญ  

นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สอบถาม
ความคืบหน้าในการด าเนินงานในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการท างานของ
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) ดังนี้ 

๑) การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรจะทันในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือไม่  

๒) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์จะด าเนินการอย่างไรต่อไปในการเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

๓) การที่ประธานเสนอให้มีช่องทางด่วนในการด าเนินการ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องผ่าน
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) อาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้ในอนาคต  ทางออกที่ดี
ควรปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

ประธานชี้แจงสาเหตุความล่าช้าในการท างานของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
(สมอ.) ให้ที่ประชุมทราบว่า ปัญหาเกิดจากระบบโครงสร้างภายในของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.)  
ซึ่งจะท าบันทึกแจ้งสภาพปัญหาให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 

/นายสาคร…   
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นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ แจ้งที่ประชุมว่า 
ตามที่นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สอบถามความคืบหน้าในการ
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์นั้น วิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค์ได้รับการช่วยเหลือจากสถาบัน ฯ มาโดยตลอด  แต่ติดปัญหาที่บุคลากรของสถานศึกษา 
ไม่พร้อมที่จะด าเนินการ  หากมีความพร้อมในด้านบุคลากร สถานศึกษามีแผนจะขอเปิดสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)   

ประธาน เสนอความเห็นว่า วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์เป็นสถานศึกษาหนึ่งในสังกัด
สถาบัน ฯ  ที่จะต้องขับเคลื่อนให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  โดยอาจใช้
บุคลากรในสาขาวิชาเดียวกันร่วมกันกับสถานศึกษาอ่ืนในสังกัดสถาบัน ฯ  หรืออาจจ้างบุคคลภายนอกเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาควรจะจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีรองรับ เพ่ือขอจ้างบุคลากร
ดังกล่าว และท าสัญญาให้ครบรอบของหลักสูตร  

ดร.ทองค า  ตินะลา กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่า ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษามีนโยบายให้หลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่เปิดสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตร
เดียวกัน  ดังนั้น หลักสูตรเดียวกันในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาก็ควรที่จะมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน ๕ คน สามารถควบคุมการเปิดสอนสาขาวิชาเดียวกันได้  ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการขอเปิด
สอนหลักสูตรในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเดียวกันสามารถด าเนินการได้ง่ายขึ้น   

ประธาน เสนอความเห็นเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรเป็นของสถาบัน ฯ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันควรมี ๕ คน ซึ่งปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นลักษณะวิทยา
เขต ท าให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อสาขาวิชาที่เปิดสอนในขณะนี้ และที่จะเปิดสอนใหม่ในอนาคต ขอให้
ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ และศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบให้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ที่เปิดสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ เป็นหลักสูตรของสถาบัน ฯ และมอบให้สถาบัน ฯ 
ด าเนินการแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
๔.๒ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สถาบัน ฯ เชิญ นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมประชุมสภาสถาบัน ฯ  เพ่ือให้ความรู้ในเรื่อง
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากนายจินศิริ พุ่มศิริ ติดประชุมที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอเลื่อนการน าเสนอไปก่อน  

/มติที่ประชุม…   
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   

๕.๑ เห็นชอบข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วยการก าหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้   

ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่าใน
การประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จัดท าข้อบังคับสถาบัน ฯ ก าหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้ และในการประชุมครั้งนี้  จะขอน าเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว ให้ที่ประชุม
พิจารณาดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 
 

 (ร่าง) 

 
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ว่าด้วย การก าหนดให้มีประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ. …. 
………………………………………………………………….. 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการก าหนดให้มี
ประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามความในมาตรา ๔๔๑

แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ . ๒๕๕๑ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒)๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในการ
ประชุมครั้งที…่../…. เมื่อวันที่……. เดือน………….พ.ศ. …. จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการก าหนดให้มี
ประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ. ….” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
“ผู้อ านวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

/“วิทยาลัย”… 
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“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

“ประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา” หมายความว่า หนังสือรับรองความรู้ ความช านาญ

เฉพาะวิชา ซึ่งสถาบันเป็นผู้ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ก าหนดใน

ข้อบังคับนี้ 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรเฉพาะซึ่งต่อยอด หรือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรใน

ระบบการจัดการศึกษาปกติ และให้รวมถึงหลักสูตรเฉพาะที่เป็นเอกเทศที่มิได้จ ากัดวุฒิการศึกษาของผู้เข้ารับ

การศึกษาในหลักหลักสูตร และให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเฉพาะนี้มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรการศึกษา

เฉพาะวิชาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 

“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้อ านวยการสถาบัน เพ่ือท าหน้าที่จัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม  

“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการในแต่ละหลักสูตรที่
เปิดสอน ทั้งท่ีเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกสถาบัน  

“ผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชานั้น ๆ อันเกิดจาก
ทักษะหรือประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน โดยไม่จ าเป็นต้องมีคุณวุฒิการศึกษาหรือต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งที่
เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกสถาบัน  

ข้อ ๔ หลักสูตรที่จะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชาตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 

 ข้อ ๕ หลักสูตรที่จะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชาตามข้อบังคับนี้ ต้องมีจ านวนชั่วโมง
การเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง และมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

ข้อ ๖ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขานั้น ซึ่งอาจเป็นบุคลากรของสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญก็ได้ เว้นแต่กรณีท่ี

เป็นหลักสูตรเฉพาะซึ่งต่อยอด ให้ผู้ที่ท าหน้าที่หลักในการสอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ ๗ ให้ผู้มีสิทธิเข้าเรียนตามหลักสูตรนี้  จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถาบัน หรือ

บุคคลภายนอก และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือโดยได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ

สถาบัน 

/ข้อ ๘ ให้ผู้อ านวยการ... 
๑ มาตรา ๔๔ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่ผูส้ าเรจ็การศึกษาเฉพาะวิชาได้ 
๒ มาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน  และโดยเฉพาะใหม้ีอ านาจและหน้าที่ 
ดังต่อไปนี ้
      (๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกีย่วกับการด าเนินการของสถาบัน 
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ข้อ ๘ ให้ผู้อ านวยการสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร จากบุคลากรของสถาบันและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ในแต่ละหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
 ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีหน้าที่จัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสม  

ข้อ ๙ คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบัน
ก าหนด  

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
ข้อ ๑๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชาตาม

ข้อบังคับนี้ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาตามข้อ ๔ และมีระยะเวลาเรียนเป็นไปตามข้อ ๕ 
แห่งข้อบังคับนี้  

ข้อ ๑๒ รูปแบบและข้อความในประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา ให้เป็นไปตามผู้อ านวยการ
สถาบันหรือคณะกรรมประจ าหลักสูตรก าหนด 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจในการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ  

 
 

   ประกาศ ณ วันที่…….เดือน…………………..พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

(นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย การก าหนดให้มี
ประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๕ ดังนี้ 

ข้อความเดิม “หลักสูตรที่จะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชาตาม
ข้อบังคับนี้ ต้องมีจ านวนชั่วโมงการเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง และมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ 
วัน” 

ข้อความที่ปรับแก้ไขใหม่ “หลักสูตรที่จะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะ
วิชาตามข้อบังคับนี้ ให้มีจ านวนระยะเวลาในการเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันก าหนด โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน” 

/จากวาระ… 
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จากวาระการประชุมที่ ๕.๒ ๕.๓ และ ๕.๔ เรื่องอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  อนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (จบไม่พร้อมรุ่น) และอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร นั้น วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรขอปรับแก้ไขข้อความน าส่ง
ของหนังสือทั้ง ๓ ฉบับ ดังกล่าวนั้น เป็นขอส่งหลักฐานผู้ส าเร็จการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เพ่ือน ามาเก็บหลักฐานไว้ที่สถาบัน ฯ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบให้แก้ไขวาระการประชุมดังกล่าว 
 

๕.๒ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฺฏิบัติการที่
เปิดสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙   

นางพรลินี ชัยรัตน์  รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ตามที่สถาบัน ฯ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ รวมทั้งสิ้น ๗ สาขาวิชา 
ได้แก่  

๕.๒.๑ ปีที่เปิดสอน ๒๕๕๗ 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 

๕.๒.๒ ปีที่เปิดสอน ๒๕๕๘ 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๒) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๓) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๔) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

 

๕.๒.๓ ปีที่เปิดสอน ๒๕๕๙ 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 

ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ที่จะต้องปรับปรุง เมื่อเปิดสอนครบ ๕ ปี ตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.)  ได้แก่ สาขาวิชา 

/เทคโนโลยี… 
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เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ที่ เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง)  ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซี่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จและส่งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.)  ภายในปี การศึกษา ๒๕๖๒  
และเพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืน ๆ ของปีการศึกษาถัดไป สถาบัน ฯ ได้
เชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ  เข้าร่วมปรับปรุงไปพร้อมกัน  และในการ
ประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งนี้  สถาบัน ฯ ขอน าเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ที่
เปิดสอนครบ ๕ ปี  จ านวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ที่ เปิดสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฺฏิบัติการ
ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ที่เปิดสอนครบรอบตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  และส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) จ านวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
(ต่อเนื่อง) ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ที่เปิดสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ Line กลุ่มวิชาการ 

ประธานเสนอในที่ประชุมว่า สถาบัน ฯ ควรจัดท า Line กลุ่มวิชาการ ให้เป็นศูนย์กลาง
การประสานงานระหว่างผู้บริหารของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา
สถาบัน ฯ  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๖.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์  
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แจ้งข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ ให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑) การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒ 

กันยายน ๒๕๖๑ และวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑  วัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี  
มีความรู้เรื่องนวัตกรรมการวิจัย และการเขียนบทความการวิจัย โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และผู้มีความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัย 

/๒) การชี้แจง… 
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๒) การชี้แจงรูปแบบการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  ให้กับ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่นักศึกษาของสถานศึกษาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ 

๓) รายงานผลการน านักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาคหกรรมไปทดสอบความรู้ และ
ทักษะในรายวิชาอาหารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

นายสงวน  บุญปิยทัศน์  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่า คุณวุฒิวิชาชีพเป็นสิ่งใหม่ และมีความส าคัญมากต่อการศึกษาวิชาชีพทุกระดับ ซึ่ง
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งครู-อาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ ควรจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าว เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการฝึกทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณวุฒิ
วิชาชีพ  ดังนั้น สถาบัน ฯ ควรเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับบุคลากรในสถานศึกษาและสถาบัน ฯ ส่วนการ
ประชุมครั้งต่อไปให้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบวาระการประชุม  

ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ขณะนี้มี App ของ TPQI –NET  บนระบบ
ฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  ให้ Load App ของ TPQI –NET ซึ่งจะทราบข้อมูลมาตรฐาน
อาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ  และโดยความเห็นแล้วถึงแม้ว่า V-net และ TPQI  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การจบของ
นักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ  แต่ควรจะน าเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้มาปรับใช้ คือเอา
ทักษะวิชาชีพเป็นหลักแล้วปรับให้อยู่ในเกณฑ์การจบของสถานศึกษา ได้แก่ เรียนครบโครงสร้าง  ผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ  ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และต้องผ่านกิจกรรม  ส่วนของ V-net ให้บรรจุเข้าไว้ในมาตรฐาน
วิชาชีพ ซึ่งไม่ต้องมีการสอบซ้ าซ้อน  และในส่วนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เอาแต่ละส่วนของการเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ามาเทียบเคียง  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 

๖.๓ การจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร   
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ

ความเห็นในที่ประชุมว่า ขณะนี้สถาบัน ฯ ก าลังจะประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่สอนในระดั บ  
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สถานศึกษาและสถาบัน ฯ จะต้องร่วมกันจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ในช่วงระหว่าง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ชัดเจน เช่น สาขาวิชาที่จะ
เปิดสอน การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกใน
สาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่จะเปิดสอน การส่งเสริมให้มีการจัดท าผลงานทางวิชาการ และการหาแหล่งทุน
สนับสนุนโครงการต่าง ๆ  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

/๖.๔ ก าหนดการ… 



         

หน้า | ๑๔  

 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4) 
 

๖.๔ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑  
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม     
พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.               
 

 
 

 
 

(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 

(นายมะณู คุ้มกล่ า) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสมคิด บุญเทวี) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
                                
 


