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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................................................
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๗ คน
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. นายสมคิด
บุญเทวี
๓. ดร.มะณู
คุ้มกล่า
๔. นายสงวน
บุญปิยทัศน์
๕. นายทองคา
ตินะลา
๖. ดร.ชัด
อินทะสี
๗. นายสมชาย
เจนพานิช

นายกสภาสถาบันฯ ประธานในที่ประชุม
ผู้อานวยการสถาบันฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/๒. คณะอนุกรรมการ...
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๖ คน
๑. นายสาคร
ศิริวัฒนาโรจน์
อนุกรรมการ
๒. ดร.สุรางค์
อภิรมย์วิไลชัย
อนุกรรมการ
๓. นายปรีชา
๔. นายมานิตย์
๕. ดร.ศิวรักษ์
๖. นางภรณี

การัก
มณีโชติ
บุญประเสริฐ
คาตา

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เข้าร่วมประชุมแทน นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๑๐ คน
๑. นางพรลินี
ชัยรัตน์
อนุกรรมการ
๒. นายอานาจ
พันธุ์เขียน
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. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน
อนุกรรมการ
๑๐. นางสาวกันติชา บินชัย
อนุกรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
นางปวสร สินธุ์พูล
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๑ คน
นางสาวสริยาภรณ์ บุญเกษม

อนุกรรมการ

ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพใน
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า มูลนิธิอมตะนคร มีการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา
บางแห่งในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เพื่อรับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานหรือฝึก
อาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึง่ โรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ มีการน าระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการผลิ ต และจะเป็นประโยชน์ต่อตัว
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ าไปฝึ ก งานหรื อ ฝึ ก อาชี พ เป็ น อย่ า งมาก ที่ จ ะได้ รับ ความรู้ แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ หาก
สถานศึกษาใดในสังกัดสถาบัน ฯ มีความสนใจและประสงค์ที่จะส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึก งานหรือฝึก
อาชีพในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ให้ติดต่อประสานงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒ นากาลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาให้ รองรับ อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการ
ประชุม วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการนาเสนอทิศทางการผลิตและ
พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ๒๐๒๑ โดยประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) เพื่อ
ผลิ ต และพั ฒ นากาลั งคนอาชีว ศึ กษา จ านวน ๓๖ กลุ่ ม ในสาระการประชุ มมี ห ลายประเด็น ที่ เกี่ยวข้อ งกั บ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครูประจาการ และครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งทาง อ.กรอ.อศ.ส่วน
ใหญ่มีความต้องการให้ ส ถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด้วยหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนปกติ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/๑.๓ กาหนด…
หน้า | ๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4)

๑.๓ ก าหนดการพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การ
อาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประธานมอบหมายให้ นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๓,๒๑๔ คน ณ อาคาร
เฉลิ มพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุ มธานี
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. จึง
ขอให้นายกสภาสถาบัน ฯ คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ผู้อานวยการสถาบัน ฯ และผู้อานวยการสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบัน ฯ ที่ไปร่วมรับเสด็จ เดินทางไปถึงสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว ก่อน
เวลา ๐๗.๐๐ น. สาหรับการแต่งกายของข้าราชการให้แต่งกายชุดปกติขาว และสวมครุย พร้อมสร้อยสังวาลย์ตาม
วิทยฐานะ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การจั ด ท าบั น ทึ ก ผลงานตามโครงการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร และผลงานวิ จั ย ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒ นาผลงาน
วิชาการ งานวิจัย และการจัดทานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามคาสั่งดังกล่าวดาเนินการตามหน้าที่ที่รั บผิดชอบ เช่น
การเข้ าไปช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น การจั ด ท าโครงการพั ฒ นาทั กษะวิช าชี พ ของนั ก ศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาวิชา เพื่อให้ผลงานดังกล่าวมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบของการวิจัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถที่จะนาไปพัฒนาต่อยอดได้ และ
ใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมที่จะได้รับการเผยแพร่สู่สาธาณชน และสถาบัน ฯ จะต้องจัดทาบันทึกผลงานต่าง ๆ
เหล่านี้ให้เป็นระบบ ที่สะดวกในการศึกษาค้นคว้าในภายหลัง
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๓.๒ รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานขอเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ แจ้งที่ประชุมว่า
สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณา
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ดาเนินการตรวจสอบ
จัดทาเอกสารการขอความเห็ น ชอบหลักสูตรเพิ่มเติม และตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลั กสูตร
โดยให้เตรียมการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ให้พร้อม ก่อนที่จะเปิดสอนในปีการศึกษาถัดไป นั้น วิทยาลัยการ
อาชีพ นครสวรรค์ ได้ ม อบหมายให้ นางสาวสริยาภรณ์ บุ ญ เกษม ครูวิทยาลั ยการอาชี พ นครสวรรค์ ซึ่งเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว นาเรียนปรึกษากับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว สรุป
ผลได้ดังนี้
๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่จะ
ขอเปิดสอน หากจะเปิดสอนต้องเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) อาจารย์ประจาหลักสูตรส่วนใหญ่ยังไม่มผี ลงานทางวิชาการ
๓) ต้องมีการทาความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (MOU)
โดยสถานประกอบการที่เป็นรูปบริษัทต้องขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ในที่ประชุมว่า เพื่อให้การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของวิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์สามารถดาเนินการได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบัน ฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยการ
อาชีพนครสวรรค์ และจะเชิญ ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอน/อบรม การทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ประธานเสนอความเห็นว่า วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ควรจะเตรียมการให้พร้อม
ในการเปิ ดสอนหลักสูตรปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และให้บรรจุหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ แจ้งที่ประชุมว่า
จะนาผลการประชุมครั้งนี้ไปแจ้งให้อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

/๓.๓ เห็นชอบ…
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๓.๓ เห็นชอบให้แก้ไขปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) ที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑ ราย
ดร.ทองคา ตินะลา ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร แจ้งที่ประชุมว่า ในการ
ประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง
การอนุมัติให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่
สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น มีนักศึกษา จานวน ๑ ราย
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ชื่อ นายธีวรา สิงหจารุ มีข้อผิดพลาดในการคานวณค่าคะแนนเฉลี่ย ซึ่ง
เดิมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๖ ได้เกียรตินิยมอันดับสอง แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมทีถ่ ูกต้อง คือ ๒.๗๕ จึงทา
ให้ นายธีวรา สิงหจารุ ไม่ได้รับปริญ ญาเกียรติ นิยมอันดับสอง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชรขอเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่นักศึกษาดังกล่าว
มติที่ประชุม
คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบแก้ไขปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ของ นายธีวรา
สิงหจารุ เป็นไม่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า
ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว
นั้น ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
ส าเร็ จ การศึ ก ษา ท าให้ ไ ม่ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ เนื่ อ งจากจะต้ อ งยื่ น ค าขอต่ อ ศู น ย์ ป ระเมิ น ความรู้
ความสามารถ เพื่อให้ได้หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถจากศูนย์ทดสอบ จึงจะประกอบอาชีพตามประกาศ
ของคณะกรรมการส่ งเสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานได้ ซึ่ งในการประเมิ น ความรู้ค วามสามารถ นั ก เรีย น
นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการประเมิน เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ ตามมาตรา
๒๖/๑๓ วรรคหนึ่ ง ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท โดยที่ ระยะเวลาการเรียนการสอน และการฝึ กทั กษะวิชาชีพของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีมากกว่า นอกจากนี้ยังมีการขอ
ใช้พื้นที่ในสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นที่
ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึง่ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไม่มีความ
/พร้อมทั้ง…
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พร้ อ มทั้ ง สถานที่ แ ละบุ ค คลากร ดั ง นั้ น สถาบั น ฯ ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณายกเว้ น การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อนาเรียนเสนอต่อไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติ ดังนี้
๑) เห็ น ชอบให้ ส ถาบั น ฯ ด าเนิ น การวิเคราะห์ รายวิช าที่ จั ด การเรีย นการสอนใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปรียบเทียบกับข้อกาหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑ์
วัดระดับ ฝมือ ความรู ความสามารถ และทัศนคติในการทางานของผู ประกอบอาชีพ ของสถาบันพัฒ นาฝี มือ
แรงงาน
๒) เห็ น ชอบให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓) ให้สถาบัน ฯ นาเรียนเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕.๒ เห็นชอบให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จัดทาข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วย
การกาหนดให้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้
ประธานเสนอที่ประชุมว่า การที่นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ
สามารถฝึกงานหรือฝึกอาชีพ และทางานในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สถาบัน ฯ จะต้อง
ออกเอกสารสาคัญที่แสดงระดับมาตรฐานฝีมือให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อนาไปแสดงต่อสถานประกอบการ ซึ่ง
สถาบัน ฯ สามารถดาเนิ นการได้ โดยใน มาตรา ๔๔ แห่ งพระราชบัญ ญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้
อ านาจสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาในการออกข้ อ บั งคั บ ก าหนดให้ มี ป ระกาศนี ย บั ต รออกให้ แ ก่ ผู้ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาเฉพาะวิ ช าได้ ดั ง นั้ น สถาบั น ฯ ควรจะด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการก าหนดให้ มี
ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้ และนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเห็ น ชอบให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ จั ด ท าข้ อ บั งคั บ สถาบั น ฯ
กาหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้
๕.๓ เห็นชอบให้ปรับแก้ไขคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
การบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ดร.มะณู คุ้มกล่า รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่ า ตามที่ ส ภาสถาบั น ฯ ได้ อ อกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะอนุ ก รรมการที่ ป รึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นาและการบริห าร
สถานศึกษา สภาสถาบันฯ (คาสั่งสภาสถาบัน ฯ ที่ ๐๓๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) นั้น เป็นการระบุ
ชื่อบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพไปตามระยะเวลาที่ดารง
/ตาแหน่ง…
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ตาแหน่ง หรือการส่งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จะทาให้มีปัญหาในการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนั้น สถาบัน ฯ
ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการปรับ แก้ไขคาสั่งดังกล่ าวให้ เป็นปัจจุบัน โดยให้ ระบุ เพียงตาแหน่งผู้ บริห าร
สถานศึกษา ไม่ใส่ชื่อตัวบุคคล เพื่อให้การดาเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับแก้ไขคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
ประธานหารือ กับ ที่ ป ระชุ มเกี่ยวกั บ วัน เวลาและสถานที่ ในการประชุม สภาสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้ เลื่อนการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ไปก่อน โดยจะ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลัง

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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