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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
๑.๑ เลื่อนวาระการประชุม
นายกสภาสถาบันฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ให้เลื่อนวาระเพื่อการพิจารณา ดังนี้
๑) เลื่อนวาระการประชุมที่ ๕.๒ เป็นวาระการประชุมที่ ๕.๑
๒) เลื่อนวาระการประชุมที่ ๕.๓ เป็นวาระการประชุมที่ ๕.๒
๓) เลื่อนวาระการประชุมที่ ๕.๔ เป็นวาระการประชุมที่ ๕.๓
๔) เลื่อนวาระการประชุมที่ ๕.๕ เป็นวาระการประชุมที่ ๓.๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการเลื่อนวาระการประชุม

๑.๒ การประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดให้มีการประชุม
ในส่วนของการด่าเนินการตามนโยบาย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิของส่านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมมีวาระส่าคัญ ๆ ได้แก่
๑) กรณีที่นายกสภาสถาบันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ประธานแจ้งว่า ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมส่านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่า ในมาตรา ๒๔ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า “ในกรณีที่
นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) (๔) และ (๕) พนจากต่าแหนงตามวาระ แตยัง
มิไดแตงตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิไดเลือกกรรมการสภาสถาบันอื่น
ขึ้นใหม ใหนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งพนจากต่าแหนงปฏิบัติหนาที่ต อไปจนกวาจะไดมี
นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหมแลว” การด่าเนินการของสภาสถาบัน จะยังคงด่าเนินการได้
เท่าที่มีกรรมการเหลืออยู่ เช่นเดียวกับผู้ทรงวุฒิของส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แสดงความคิดเห็น ว่า
ในการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน ให้ใช้มาตรา ๘๑ ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๘๑ บัญญัติว่า “ประธานกรรมการมีอ่านาจหนาที่ด่าเนินการประชุม
และเพื่อรักษาความเรียบรอยในการประชุม ใหประธานมีอ่านาจออกค่าสั่งใด ๆ ตามความจ่าเปนได้
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรอง
ประธานกรรมการท่าหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท่าหนาที่แทน
/ในกรณีที่…
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ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการมี ห นาที่ ต องด่ า เนิ น การใด ๆ นอกจากการ
ด่าเนินการประชุมใหน่าความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม”
๒) เรื่อง การแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบัน
ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการ
กล่าวถึง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันที่เป็นข้าราชการและไม่เป็นข้าราชการ
โดยการรักษาราชการแทนให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
๑.๓ ความเคลื่อนไหวในการดาเนินการขอยกเลิกพระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๑
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ มีความพยายามที่จะขอยกเลิก พระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ งได้ส อบถาม นายธนากร ไชยกุล สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรที่เคยเป็นผู้ บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้รับค่าตอบว่ายังไม่มีปัญหา ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่ า งเริ่ ม ต้ น และประธานได้ แ จ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรดั ง กล่ า วทราบว่ า ต้ อ งการให้ ส่ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาด่าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันฯ เสนอความเห็ นต่อที่
ประชุมว่า การที่จะยกเลิก พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ต้องมีเหตุผลของการยกเลิก และ
จะต้องเสนอแนวคิดใหม่ว่าจะด่าเนินการอย่างไรต่อไป หากยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ในความเห็น
ส่วนตัว เห็นว่าสมควรยกเลิก เพราะในพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้อ่านาจส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการก่ากับ ดูแล สถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง ๆ ที่สถาบันการอาชีวศึกษามีคณะกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งมี
อ่านาจในการออกข้อบั งคับ ต่าง ๆ เพื่อให้ ส ถาบันด่าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างอิส ระภายใต้กรอบของ
กฏหมาย โดยที่ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นเพียงผู้ก่ากับ ดูแล สถาบัน การอาชีวศึกษาเท่านั้น
แต่ในทางปฏิบัติ ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้ามาแทรกแซงการบริหารงานของสถาบัน ท่าให้
สถาบันการอาชีวศึกษาไม่มีเอกภาพในการบริหารองค์กร จึงเห็นว่าควรจะต้องปรับแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบัน
การอาชีวศึกษาใหม่ให้มีความเป็น อิสระในการบริหารองค์กร และงบประมาณของตนเอง โดยไม่ขึ้นตรงกับ
ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันฯ เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้
๑) ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรน่า แนวปฏิบัติตามรูปแบบการ
บริหารองค์กรของกรมการฝึกหัดครูมาปรับใช้ โดยให้ ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นเพียงผู้ก่ากับ
ดูแลภายนอกเท่านั้น ไม่แทรกแซงการบริหารภายในองค์กรของสถาบันการอาชีวศึกษา
/๒) หากมี…
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๒) หากมีการปรับแก้ไข หรือจัดท่าร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาฉบับใหม่
ให้เปลี่ยนข้อความ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” เปลี่ยนเป็น “การจัดการศึกษาระดับปริญญา” เพื่อให้
การพัฒนาการศึกษาสามารถขยายระดับเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมในอนาคต
ประธาน เสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ว่า ในการประชุม นายกสภาสถาบัน ที่
ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานที่ประชุม นั้น ได้
เสนอความเห็นในที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบางมาตราที่ควรจะปรับแก้ไขให้
เหมาะสมกับการบริ ห ารงานของสถาบั นการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน เพื่อให้ ส ถาบันการอาชีวศึกษามีความ
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการท่างาน ดังนี้
๑) ในการจัดการศึกษาควรจะเปิดกว้างให้ ส ถานศึกษาในสั งกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาสามารถเปิดสอนวิชาชีพสูงกว่าระดับปริญญาตรีต่อไปในอนาคต หากสถาบันการอาชีวศึกษาต่าง ๆ
มีความพร้อม และสถานประกอบการมีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
แต่ละสาขาวิชาสูงขึ้น โดยให้เปลี่ยนข้อความ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” เป็น “การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาหรืออุดมศึกษา”
๒) ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีอ่านาจในการบริหารงานบุคคล งานวิชาการ
และงบประมาณเป็นของตนเอง
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่๕/
๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมส่านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑) ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ข้อ ๕.๑
เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้เพิ่มมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๘ วรรคสอง บัญญัติว่า “ใหสภาสถาบันแตงตั้งรองผูอ่านวยการสถาบัน
และ ผูชวยผูอ่านวยการสถาบัน โดยค่าแนะน่า ของผูอ่านวยการสถาบันจากครูหรือคณาจารยผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๐”)
๒) ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ข้อ ๕.๗
เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้ปรับแก้ไขมติที่
ประชุม ดังนี้
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม คณะกรรมการอนุมัติคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ดังนี้
(๑) เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาต่อ
(๒) หรือ เป็ นผู้ ส่ าเร็จ การศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนียบั ตรวิช าชี พชั้ นสู ง
(ปวส.) ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
๓) ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ข้อ ๕.๔ ข้อ
๕.๕ และข้อ ๕.๖ ให้ปรับแก้ไขข้อความ ดังนี้
(๑) ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) เปลี่ ย นเป็ น หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(๒) ระดั บ ประกาศนียบั ตรวิ ช าชีพ ชั้นสู ง (ปวส.) เปลี่ ย นเป็น หลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การแต่ ง ตั้ ง นายมะณู คุ้ ม กล่ า เป็ น เลขานุ การคณะกรรมการสภาสถาบั นการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น่าเสนอต่อที่
ประชุมว่า สืบเนื่องการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมี
มติ เ ห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง นายมะณู คุ้ ม กล่่ า รั ก ษาราชการแทนรองผู้ อ่ า นวยการสถาบั น ฯ เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ และต่อมาที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายมะณู คุ้มกล่่า ให้
ด่ารงต่าแหน่ ง รองผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันฯ จึงขอแก้ไขค่าสั่งมอบหมายหน้าที่จากรักษาราชการ
แทนรองผู้อ่านวยกาสถาบันฯ เป็น รองผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ
๓.๒ การแต่ งตั้ งรองผู้อานวยการสถาบัน ให้มีหน้า ที่ค วามรั บผิดชอบตามมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น่าเสนอต่อที่
ประชุมว่า ตามที่สภาสถาบันฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งรองผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
/สถาบันฯ…
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สถาบันฯ ขอเสนอผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อ่านวยการสถาบันหนึ่งคนให้ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ นายมะณู คุ้มกล่่า โดย
ให้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบงานของส่านักงานผูอ่านวยการสถาบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันฯ เสนอความเห็นต่อที่
ประชุม ว่า ในเมื่ อการแต่ งตั้ งรองผู้ อ่า นวยการสถาบัน ฯ หนึ่ง คนให้ มีห น้า ที่รับ ผิ ด ชอบงานของส่ า นัก งานผู
อ่านวยการสถาบัน ควรจะแต่งตั้งรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ และผู้ช่วยผู้อ่า นวยการสถาบันฯ ให้มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบงานในส่านักอื่น ๆ ตามโครงสร้างการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เนื่องจากมีผลต่อ
การประเมินตามภาระงานที่ก่าหนดในแต่ละปี ซึ่งรองผู้อ่านวยการสถาบันฯ และผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ
ควรจะท่า Term of Reference (TOR) ไว้ เพื่อเป็นการรายงานผลงานในรอบปี ว่า ในขณะที่ด่ารงต่าแหน่ง ได้
ด่าเนินการในแต่ละช่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายในเรื่องใดบ้าง ส่าเร็จตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้หรือไม่ ที่ จะ
มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขัน้ ค่าตอบแทนรายเดือน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันฯ เสนอความเห็น ในการ
แต่งตั้งผู้ รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบันฯ ต่อที่ประชุมว่า สถาบันฯ ควรท่าค่าสั่งมอบหมายให้ รอง
ผู้อ่านวยการสถาบันฯ ปฏิบัติราชการแทน ในกรณีที่ผู้อ่านวยการสถาบันฯ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ซึง่ เป็นอ่านาจของผู้อ่านวยการสถาบันฯ ไม่ต้องน่าเข้าพิจารณา เพียงแต่แจ้งสภาสถาบันฯ ทราบ
ประธานในที่ ป ระชุ ม เสนอความเห็ น ว่ า ควรด่ า เนิ น การตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ
๓.๓ การแต่งตั้งอนุกรรมการจัดประชุมสภาสถาบันฯ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันฯ (เพิ่มเติม)
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ น่าเสนอต่อที่ประชุมว่า สถาบันฯ จะเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายทองค่า ตินะลา เป็นอนุกรรมการจัดประชุมสภาสถาบันฯ และการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ (เพิ่มเติม) เพื่อให้การจัดประชุมสภาสถาบันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบ และมอบสถาบันฯ จัดท่าค่าสั่งแต่งตั้ง
๓.๔ การลาออกของกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓ (๔)
ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบันฯ น่าเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการ
ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้ง
/นายทองค่า…
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นายทองค่า ตินะลา เป็นผู้ ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซึ่งขณะนั้นยังด่ารงต่าแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (กรรมการสภา
สถาบัน ซึ่งเลือกจากผู ด่ารงต่าแหนงผู บริหารสถาบัน) มีความประสงค์ที่จะลาออกจากการเป็นกรรมการสภา
สถาบันฯ จึงน่าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
นายสมชาย เจนพานิ ช กรรมการสภาสถาบั น ฯ เสนอความเห็ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
นายทองค่า ตินะลา ไม่จ่าเป็นต้องลาออกจากกรรมการสภาสถาบันฯ เพราะเป็นไปตามกฎหมาย และสภา
สถาบันฯ ไม่มีหน้าที่อนุมัติการลาออก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ
๑) รับทราบ
๒) มอบสถาบันฯ ด่าเนินการ
๓.๕ การจั ด ท าห้ อ งเรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ ข อง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ข้อ ๖.๒ เรื่อง การจัดท่าห้องเรียนหลักสูตร
ปริ ญญาตรี สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ ของวิทยาลั ยเทคนิ คอุทัยธานี ซึ่งผู้ อ่านวยการวิทยาลั ยเทคนิ ค
อุทัยธานี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้รับครุภัณฑ์ส่าหรับการเรียนการสอนนักเรียน
นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ่ากัด มอบชิ้นส่วนรถยนต์และตัวถัง
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือ
การจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ่านวน ๑๑ รายการ ที่ยังได้ไม่ครบ และที่ประชุมได้เสนอแนะให้
วิทยาลัยฯ ท่าหนังสือมาที่สถาบันฯ เพื่อให้สถาบันฯ ติดตามเรื่องไปที่ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ต่อมาวิทยาลัยฯ ได้รายงานความคืบหน้าว่า ได้รับครุภัณฑ์ครบถ้วนทั้ง ๑๑ รายการแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งผลการประเมินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภาสถาบันฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
/ประกอบด้วย…
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ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภา มาตรา ๒๓ (๕) ประธานกรรมการ
๒. นายสงวน บุญปิยทัศน์
กรรมการสภา มาตรา ๒๓ (๓)
กรรมการ
๓. นายสมชาย เจนพานิช
กรรมการสภา มาตรา ๒๓ (๕)
กรรมการ
๔. นายสมคิด พวงชื่น
กรรมการสภา มาตรา ๒๓ (๕)
กรรมการ
๕. ดร.ชัด อินทะสี
กรรมการสภา มาตรา ๒๓ (๔) กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดังกล่าวได้ประเมินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ่านวยการสถาบันฯ
ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย ๙๑.๖ คะแนน อยู่ในระดับดีเด่น (๙๐ – ๑๐๐ คะแนน)
๒. นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อ่านวยการสถาบันฯ
ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย ๘๗.๒ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (๘๐ – ๘๙ คะแนน)
๓. ดร.มะณู คุ้มกล่่า รองผู้อ่านวยการสถาบันฯ
ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย ๘๖.๖ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (๘๐ – ๘๙ คะแนน)
๔. ดร.ทองค่า ตินะลา ผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ
ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย ๘๒.๔ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (๘๐ – ๘๙ คะแนน)
จึ ง น่ า เรี ย นเสนอให้ ที่ ป ระชุ มทราบ ก่ อ นที่ จ ะพิ จ ารณาเห็ น ชอบค่ าตอบแทนเริ่ม ต้ น ของ
ผู้บริหารสถาบันฯ ในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ เห็นชอบค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันฯ ได้ เสนอขั้นตอนการประเมินค่าตอบแทน
เริ่มต้นของ นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ตามที่สภาสถาบันฯ มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระเบียบ
วาระการประชุมที่ ๕.๓ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ บริหารสถาบันฯ ซึ่ง
คณะกรรมการดังกล่ าวได้ ป ระชุม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ส่านักงานสถาบันฯ โดยได้พิจารณาแบบขอรับการประเมินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ตามประกาศส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการก่าหนดค่าตอบแทนเริ่มต้น การเลื่อนค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดส่านักงาน
/คณะกรรมการ…
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้
๑) ด้านความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วย ประวัติส่ว นตัว ประวัติท่างาน
ก่าหนดคะแนน ๓๐ คะแนน
๒) ประสบการณ์และผลงานด้านการปฏิบัติงาน หรือด้านการบริหารในสถาบัน
ก่าหนดคะแนน ๗๐ คะแนน
ผลการประเมิ น เพื่ อ ก่ า หนดอั ต ราค่ า ตอบแทนเริ่ ม ต้ น ของ นายสมคิ ด บุ ญ เทวี
ผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ คณะกรรมการประเมินดังกล่าว สรุปผลการประเมิน จาก
คุณสมบัติ ตาม ๑) และ ๒) ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในต่าแหน่งผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ตั้งแต่
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕
ผลการประเมินได้คะแนน ๙๑.๖ คะแนน (ระดับดีเด่น) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้น
๖๖,๒๒๐ บาท (หกหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม คณะกรรมการสภาสถาบันฯ เห็นชอบค่าตอบแทนเริ่มต้นของ นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ่านวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ตามที่เสนอ
๕.๒ เห็ น ชอบค่ า ตอบแทนเริ่ ม ต้ น ของรองผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔
ดร.ชั ด อิ น ทะสี กรรมการสภาสถาบั น ฯ ได้ เ สนอผลการประเมิ นเพื่ อก่ าหนดอั ตรา
ค่าตอบแทนเริ่มต้นของ นางพรลินี ชัยรัตน์ และ ดร.มะณู คุ้มกล่่า รองผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ซึ่งขั้นตอนการประเมินค่าตอบแทนเริ่มต้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑
๑) ผลการประเมินเพื่อก่าหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของ นางพรลินี ชัยรัตน์
รองผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ผลการประเมิน ๘๗.๒ คะแนน (ระดับดีมาก) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้น
๖๐,๒๖๐บาท (หกหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) ผลการประเมินเพื่อก่าหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของ ดร.มะณู คุ้มกล่่า รอง
ผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ผลการประเมิน ๘๖.๖ คะแนน (ระดับดีม าก) โดยให้ ได้รั บค่าตอบแทน
เริ่มต้น ๕๗,๙๘๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม คณะกรรมการสภาสถาบันฯ เห็นชอบค่าตอบแทนเริ่มต้นของ นางพรลินี ชัยรัตน์
และ ดร.มะณู คุ้มกล่่า รองผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ตามที่เสนอ
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๕.๓ เห็นชอบค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
ดร.ชัด อิ น ทะสี กรรมการสภาสถาบัน ฯ ได้ เสนอผลการประเมิ นเพื่อก่าหนดอั ตรา
ค่าตอบแทนเริ่มต้นของ ดร.ทองค่า ตินะลา ผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซึ่งขั้นตอนการ
ประเมินค่าตอบแทนเริ่มต้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑
ผลการประเมิ นเพื่ อก่ าหนดอั ตราค่ าตอบแทนเริ่ มต้ นของ ดร.ทองค่ า ติ นะลา ผู้ ช่ วย
ผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ผลการประเมิ น ๘๒.๔ คะแนน (ระดั บ ดี ม าก) โดยให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนเริ่ ม ต้ น
๒๖,๖๖๐ บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการสภาสถาบั น ฯ เห็ น ชอบค่ า ตอบแทนเริ่ ม ต้น ของ ดร.ทองค่า ติ น ะลา ผู้ ช่ ว ย
ผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ตามที่เสนอ
๕.๔ โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะการสอนให้เป็นนักปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ่านวยการสถาบันฯ แจ้ง ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสภา
สถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๓ เรื่องการ
พัฒนาครู อาจารย์ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบให้
สถาบันฯ ด่าเนินการ ดังนี้
๑) ส่ า รวจความต้ อ งการในการพั ฒ นาของครู อ าจารย์ แ ต่ ล ะสาขาวิ ช าให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
๒) จัดอบรมครูอาจารย์ให้มีความรู้ในการเขียนบทความทางวิชาการ การจัดท่า
รายงานการวิจัย บทความวิจัย และการเผยแพร่ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ หรือเลื่อนต่าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น
สถาบั น ฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.ทองค่า ตินะลา ผู้ ช่ว ยผู้ อ่า นวยการสถาบัน ฯ และ
นายฉั ต รชั ย โกสุ ม อาจารย์ ป ระจ่ า หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
วิทยาลั ยเทคนิ คอุทัย ธานี เป็นผู้ประสานงานและจัดท่าโครงการ โครงการที่จะด่าเนินการในปีงบประมาณ
๒๕๖๓ มีจ่านวน ๒ โครงการ ซึง่ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการน่าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังต่อไปนี้
๕.๔.๑ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ IoT ในงานอุตสาหกรรม
(Automation Control Systems and IoT in Industrail)
นายฉั ต รชั ย โกสุ ม อาจารย์ป ระจ่า หลั กสู ตรเทคโนโลยีบั ณฑิ ต สาขาวิช า
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี น่าเสนอรายละเอียดของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ IoT ในงานอุตสาหกรรม (Automation Control Systems and IoT in Industrail) ต่อ
ที่ประชุมว่า แนวคิดจากการจัดโครงการดังกล่าวนี้ เริ่มจากการที่เข้าไปจัดการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
/ประกอบการ…
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ประกอบการ และได้สัมผัสกับระบบการผลิตในสถานประกอบการ ที่ส่วนใหญ่จะใช้ระบบควบคุมการผลิตแบบ
อั ต โนมั ติ เ ป็ น หลั ก เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต ในด้ า นแรงงาน ระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ ที่ ใ ช้ จ ะเป็ น PLC
(Programmable Logic Controller) ซึ่งเป็นการน่าไปใช้กับเครื่องจักรทั่วไป นอกจากนี้ก่าลังมีการน่า
เทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ในการควบคุมการท่างานของเครื่องจักร โดยใช้ IoT หรือที่เรียกว่า Internet of
Things (IoT) คือ "อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง" หมายถึง การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตควบคุมการท่างานของเครื่องจักร
ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่าย โดยมีการน่าทั้งสองระบบมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน
ซึง่ ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ปัจจุบันยังไม่มี
การบรรจุความรู้เรื่องนี้ไว้ในหลักสูตร และบุคลากรผู้สอนยังไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ดังกล่าว และคาดว่าในปี
การศึกษาต่อไป สถานศึกษาจะต้องจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อรองรับ ความ
เปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะถูกน่ามาใช้เพิ่มขึ้น ต่อไปในอนาคต วัตถุประสงค์
ของโครงการนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้สอนซึ่งเป็นครูอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ มีความรู้ และ
ทักษะในเรื่องของระบบ PLC และการน่า IoT ใช้ร่วมกับระบบ PLC ระยะเวลาในการอบรม ๕ วัน เนื้อหาสาระ
ของการฝึกอบรมนี้เริ่มต้นตั้งแต่การให้ความรู้ขั้นพื้นฐานไปถึงขั้นการน่าไปประยุกต์ใช้งาน ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ
อยู่ในเอกสารประกอบการประชุม
ประธานเสนอให้ ข้ อ เสนอแนะกั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท่า โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ IoT ในงานอุตสาหกรรม ปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการ ดังนี้
๑) จะต้ อ งให้ ก ารฝึ ก อบรมแก่ ค รู อ าจารย์ ข องสถานศึ ก ษาเป็ น ล่ า ดั บ แรก
หลังจากนั้นจึงจะฝึกอบรมให้กับนักศึกษา
(๑) จ่านวนครูอาจารย์ และสาขาวิชาในแต่ละสถานศึกษา
(๒) จ่านวนนักศึกษา และสาขาวิชาในแต่ละสถานศึกษา
๒) ก่าหนดระยะเวลาการฝึกอบรมครูอาจารย์ และนักศึกษา
๓) การเชิญวิทยากร ควรเชิญวิทยากรจากบริษัทที่จ่าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
มาให้การฝึกอบรม
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันฯ เสนอความเห็น ต่อที่ประชุมว่า
เมื่อพิจารณาลักษณะการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวนี้ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่
๑) ประการที่หนึ่ง ในการฝึกอบรมจะใช้ PLC ของบริษัท หรือยี่ห้อใด ตรงกับที่
สถานศึกษามีใช้หรือไม่ เพราะว่า PLC ของแต่ละบริษัทมีข้อจ่ากัดในการใช้งานแตกต่างกัน ซึ่งครูอาจารย์และ
นักศึกษาจะต้องน่าความรู้ ที่ได้รับหลังจากการฝึ กอบรมไปต่อยอด เรื่องนี้มอบให้ ดร.ทองค่า ตินะลา ผู้ช่ว ย
ผู้อ่านวยการสถาบันฯ ด่าเนินการส่ารวจข้อมูลไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดสถาบันฯ
๒) ประการที่ ส อง ที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พิ จิ ต ร มี ก ารน่ า ระบบ Flexible
Manufacturing System (FMS) ซึ่งเป็นลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการท่างานของเครื่องจักรอัตโนมัติ
/ที่แผนกวิชา…
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ทีแ่ ผนกวิชาช่างไฟฟ้า และเมื่อน่าระบบ PLC ไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบ FMS ที่สถานศึกษามีอยู่แล้ว ก็จะ
เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสถานประกอบการเป็นอย่างมาก จึงมอบผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ประสานงานกับครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑) มอบอาจารย์ฉัตรชัย โกสุ ม อาจารย์ประจ่าหลั กสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ปรับแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ
๒) มอบ ดร.ทองค่า ตินะลา ผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันฯ และ ดร.ชัด อินทะสี
กรรมการสภาสถาบันฯ ส่ารวจข้อมูล PLC ที่ใช้ในสถานศึกษา
๓) มอบ ดร.ทองค่า ตินะลา ประสานงานกับบริษัทที่จ่าหน่ายอุปกรณ์ PLC ที่
สถานศึกษาส่วนใหญ่น่ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูอาจารย์ และนักศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ
๔) อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ IoT ในงาน
อุตสาหกรรม
๕.๔.๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรม คณาจารย์ และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สู่การเขียนผลงานวิชาการและบทความเพื่อการเผยแพร่
ดร.ทองค่า ติน ะลา ผู้ ช่ว ยผู้ อ่ านวยการสถาบัน ฯ น่ าเสนอต่ อที่ ประชุ มว่ า
ตามที่สภาสถาบันฯ มอบหมายให้สถาบันฯ จัดอบรมครูอาจารย์ให้มีความรู้ในการเขียนบทความทางวิชาการ
การจั ดท่ารายงานการวิจั ย บทความวิจัย และการเผยแพร่ เพื่อขอเลื่ อนวิทยฐานะ หรือเลื่ อนต่าแหน่งทาง
วิชาการให้สูงขึ้นนั้น สถาบันฯ ได้จัดท่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรม คณาจารย์ และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สู่การเขียนผลงานวิชาการและบทความเพื่อการ
เผยแพร่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑) ปรับแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๒) อนุมัติ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรม คณาจารย์
และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สู่การเขียนผลงานวิชาการและบทความเพื่อ
การเผยแพร่
๕.๕ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พิ จิ ต ร ขอปรั บ จ านวนผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร แจ้งต่อที่ประชุมว่า
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วิทยาลั ย เทคนิ คพิจิ ตรขอปรั บ จ่ านวนผู้ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากเดิมจ่านวน ๒๐ คน ต่อหนึ่งห้องเรียน เป็น
๒๕ คน ต่อหนึ่งห้องเรียน เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น ประกอบกับวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร มี
ความพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่ อาจารย์ผู้สอน และสถานประกอบการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม คณะกรรมการอนุมัติขยายจ่านวนการรับนักศึกษาจาก ๒๐ คน ต่อหนึ่งห้องเรียน เป็น ๒๕ คน ต่อ
หนึ่งห้องเรียน เฉพาะกรณีนี้เท่านั้น หากส่วนเกินไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณสนับสนุนจากส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้หน่วยงาน/องค์กร ที่เสนอขอขยายการรับเป็นผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมที่ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ และ ๓.๔
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในวาระการประชุมที่ ๑.๑ เรื่อง เลื่อนวาระการประชุม ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นชอบการเลื่อนวาระการประชุมแล้วนั้น จะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมที่ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ และ ๓.๔
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ และ ๓.๔
๖.๒ การเข้าปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภาสถาบันฯ ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกชุด
ใหม่
นายสาคร ศิ ริ วั ฒ นาโรจน์ ผู้ อ่ า นวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสววรค์ สอบถาม
ประธานที่ประชุมว่า ตามที่ตนได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๓ (๔) ชุด
ใหม่แทนต่าแหน่งเดิมที่ครบวาระการด่ารงต่าแหน่งไปแล้วนั้น จะเข้าปฏิบัติงานได้เมื่อใด
ประธานแจ้งว่า ขณะนี้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบวาระการด่ารงต่าแหน่ง
และยั งไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการการอาชีวศึกษาชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ จึงมีผ ลสืบเนื่องถึงการแต่งตั้ง
กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๓ (๑) (๓) (๔) และ (๕) คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ชุดเดิมยังคงปฏิบัติ
หน้าที่รักษาการไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ครบทั้งโครงสร้าง ตามมาตรา ๒๔
วรรคหก
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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