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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

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

 

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๗ คน 

๑. นายพันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ นายกสภาสถาบันฯ  ประธานในที่ประชุม 
๒. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
๓. ดร.มะณู  คุ้มกล่ า กรรมการ 
๔. นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการ 
๕. นายทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๖. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๗. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

     
ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๒. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๓. นายสุบิน แพทย์รัตน์ 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. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๕. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ อนุกรรมการ 
๖. นางภรณ ี ค าตา 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. 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. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวกันติชา บินชัย อนุกรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นางปวสร สินธุ์พูล อนุกรรมการ 

 

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑ คน 
นางสาวสริยาภรณ์ บุญเกษม ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพใน
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า มูลนิธิอมตะนคร มีการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา
บางแห่งในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือรับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานหรือฝึก
อาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซ่ึงโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ มีการน าระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการผลิต และจะเป็นประโยชน์ต่อตัว
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าไปฝึกงานหรือฝึกอาชีพเป็นอย่างมาก ที่จะได้รับความรู้และทักษะวิชาชีพ หาก
สถานศึกษาใดในสังกัดสถาบัน ฯ มีความสนใจและประสงค์ที่จะส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานหรือฝึก
อาชีพในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว  ให้ติดต่อประสานงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เม่ือ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี   

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาให้รองรับอุตสาหกรรม ๔.๐    โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการ
ประชุม  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการน าเสนอทิศทางการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ๒๐๒๑  โดยประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.)   เพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา จ านวน ๓๖ กลุ่ม ในสาระการประชุมมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครูประจ าการ และครูฝึกในสถานประกอบการ  ซึ่งทาง อ.กรอ.อศ.ส่วน
ใหญ่มีความต้องการให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด้วยหลักสูตรระยะสั้นเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนปกติ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 

/๑.๓ ก าหนด… 
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๑ .๓ ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ประธานมอบหมายให้ นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๓,๒๑๔ คน ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. จึง
ขอให้นายกสภาสถาบัน ฯ คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ  ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ และผู้อ านวยการสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบัน ฯ ที่ไปร่วมรับเสด็จ เดินทางไปถึงสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว  ก่อน
เวลา ๐๗.๐๐ น.  ส าหรับการแต่งกายของข้าราชการให้แต่งกายชุดปกติขาว และสวมครุย พร้อมสร้อยสังวาลย์ตาม
วิทยฐานะ   

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑     
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑ การจัดท าบันทึกผลงานตามโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และผลงานวิจัยของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลงาน
วิชาการ งานวิจัย และการจัดท านวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์   ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔      
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามค าสั่งดังกล่าวด าเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น 
การเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าวิชา เพ่ือให้ผลงานดังกล่าวมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบของการวิจัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถที่จะน าไปพัฒนาต่อยอดได้ และ
ใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมที่จะได้รับการเผยแพร่สู่สาธาณชน และสถาบัน ฯ จะต้องจัดท าบันทึกผลงานต่าง ๆ 
เหล่านี้ให้เป็นระบบ ที่สะดวกในการศึกษาค้นคว้าในภายหลัง 

/มติที่ประชุม…   
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 

๓.๒ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานขอเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ แจ้งที่ประชุมว่า
สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือพิจารณา
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ด าเนินการตรวจสอบ
จัดท าเอกสารการขอความเห็นชอบหลักสูตรเพ่ิมเติม และตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
โดยให้เตรียมการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ให้พร้อม ก่อนที่จะเปิดสอนในปีการศึกษาถัดไป นั้น  วิทยาลัยการ
อาชีพนครสวรรค์ได้มอบหมายให้ นางสาวสริยาภรณ์ บุญเกษม ครูวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว น าเรียนปรึกษากับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว สรุป
ผลได้ดังนี้  

๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่จะ
ขอเปิดสอน หากจะเปิดสอนต้องเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ยังไม่มผีลงานทางวิชาการ  
๓) ต้องมีการท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (MOU) 

โดยสถานประกอบการที่เป็นรูปบริษัทต้องขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  เสนอความเห็น
ในที่ประชุมว่า เพ่ือให้การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของวิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์สามารถด าเนินการได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๒  สถาบัน ฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยการ
อาชีพนครสวรรค์ และจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอน/อบรม การท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ประธานเสนอความเห็นว่า วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ควรจะเตรียมการให้พร้อม      
ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และให้บรรจุหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ แจ้งที่ประชุมว่า
จะน าผลการประชุมครั้งนี้ไปแจ้งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ 
 
 
 

/๓.๓  เห็นชอบ… 
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๓.๓  เห็นชอบใหแ้ก้ไขปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑ ราย 

ดร.ทองค า ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร แจ้งที่ประชุมว่า ในการ
ประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง
การอนุมัติให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่
ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น มีนักศึกษา จ านวน ๑ ราย
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  ชื่อ นายธีวรา สิงหจารุ มีข้อผิดพลาดในการค านวณค่าคะแนนเฉลี่ย ซึ่ง
เดิมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๖ ได้เกียรตินิยมอันดับสอง  แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมทีถู่กต้อง คือ ๒.๗๕  จึงท า
ให้ นายธีวรา สิงหจารุ ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่นักศึกษาดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบแก้ไขปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ของ นายธีวรา 
สิงหจารุ เป็นไม่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

(ไมม่ี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   
๕.๑ พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 

๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุมว่า

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว
นั้น ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 
ส าเร็จการศึกษา ท าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  เนื่องจากจะต้องยื่นค าขอต่อศูนย์ประเมินความรู้ 
ความสามารถ  เพ่ือให้ได้หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถจากศูนย์ทดสอบ จึงจะประกอบอาชีพตามประกาศ
ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้  ซึ่งในการประเมินความรู้ความสามารถ   นักเรียน 
นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการประเมิน   เพ่ือออกหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ ตามมาตรา 
๒๖/๑๓ วรรคหนึ่ง ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท โดยที่ระยะเวลาการเรียนการสอน และการฝึกทักษะวิชาชีพของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีมากกว่า นอกจากนี้ยังมีการขอ
ใช้พ้ืนที่ในสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นที่
ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซ่ึงเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไม่มีความ 
 

/พร้อมทั้ง… 
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พร้อมทั้งสถานที่และบุคคลากร ดังนั้น สถาบัน ฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือน าเรียนเสนอต่อไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการมีมต ิดังนี้ 
๑) เห็นชอบให้สถาบัน ฯ ด าเนินการวิเคราะห์รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปรียบเทียบกับข้อก าหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑ์
วัดระดับฝมือ ความรูความสามารถ และทัศนคติในการท างานของผูประกอบอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

๒) เห็นชอบให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ยกเว้นการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗   

๓) ให้สถาบัน ฯ น าเรียนเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

๕.๒ เห็นชอบให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จัดท าข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วย
การก าหนดให้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้ 

ประธานเสนอที่ประชุมว่า การที่นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ 
สามารถฝึกงานหรือฝึกอาชีพ และท างานในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  สถาบัน ฯ จะต้อง
ออกเอกสารส าคัญที่แสดงระดับมาตรฐานฝีมือให้กับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานประกอบการ ซึ่ง
สถาบัน ฯ สามารถด าเนินการได้  โดยใน มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้
อ านาจสภาสถาบันการอาชีวศึกษาในการออกข้อบังคับ  ก าหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาเฉพาะวิชาได้  ดังนั้น สถาบัน ฯ ควรจะด าเนินการจัดท าข้อบั งคับว่าด้วยการก าหนดให้มี
ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้  และน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จัดท าข้อบังคับสถาบัน ฯ 
ก าหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได้ 
 

๕.๓ เห็นชอบให้ปรับแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
การบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ   

ดร.มะณู คุ้มกล่ า รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  แจ้งที่ประชุม
ว่า ตามที่สภาสถาบัน ฯ ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหาร
สถานศึกษา สภาสถาบันฯ  (ค าสั่งสภาสถาบัน ฯ ที่ ๐๓๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) นั้น เป็นการระบุ
ชื่อบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพไปตามระยะเวลาที่ด ารง 

/ต าแหน่ง… 
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ต าแหน่ง หรือการส่งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จะท าให้มีปัญหาในการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนั้น สถาบัน ฯ 
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับแก้ไขค าสั่งดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ระบุเพียงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ไม่ใส่ชื่อตัวบุคคล เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑  
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้เลื่อนการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ไปก่อน โดยจะ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลัง 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

 
 

(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 

(นายมะณู คุ้มกล่ า) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสมคิด บุญเทวี) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
                                                                           
 
                                                                      


