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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
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๑๐. นายปณิธาน ธูปบูชา
๑๑. นายชัยพร คล้ายกมล
๑๒. นายยงยุทธ พรมบุตร
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การหมดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ฯ
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการ
สถาบั น การอาชี ว ศึก ษาภาคเหนื อ ๔ จะครบกาหนดวาระการด ารงตาแหน่ ง (มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑) และหลังจากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จะต้องยุติการปฏิบัติ
หน้าที่ แต่ในส่วนของกรรมการสภาสถาบันฯ ในทางกฎหมายจะยังคงรักษาการต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้ ง
นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน ชุดใหม (มาตรา ๒๔ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑)
ซึ่งในการสรรหาบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน ฯ และเสนอรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาแต่งตั้ง นั้ น กรรมการสภาสถาบัน ฯ ได้ดาเนินการตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับสถาบัน ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
ผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
เมื่อวัน พุธ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ วนั้น และในการประชุม สภาสถาบัน ฯ ครั้งนี้ ขอเรียนชี้แจง
ขั้นตอนการดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ ให้กรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดรักษาการทราบอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับได้เชิญกรรมการสภาสถาบันฯ ชุดใหม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อจากกรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดเดิม และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชุดใหม่ปฏิบัติ หน้าที่ หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน ฯ
ชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒…
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ในที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เสนอที่
ประชุมไว้ ๒ เรื่อง คือ เรื่องแรกมีอยู่ในรายงานการประชุม คือเรื่องที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ที่ได้
เสนอเรื่องแผน อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในเรื่องของกรรมการสรรหา ในส่วนที่เป็นข้อบังคับสภาสถาบันฯ (๔) และ (๕)
ที่ผมเสนอว่าถ้าจะให้ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนครู ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
คือ ได้เสนอไปแล้ว แต่ไม่เห็นมีปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม อยากให้มีปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมใน
ส่วนที่นาเสนอ ผู้แทนผู้บริหาร และครู ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง
ประธานแจ้งว่า ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนครู ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
คาสั่งแต่งตั้ง มีกล่าวในรายงานการประชุมส่วนไหนให้ตรวจสอบดู
นายสาคร ศิริวัฒ นาโรจน์ ผู้อานวยการวิทยาลัย เทคนิคนครสวรรค์ และอนุกรรมการที่
ปรึกษาด้านการพัฒ นาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ (กรรมการสภาสถาบันฯ ๒๓ (๔) ชุดใหม่)
เสนอความเห็นว่า ในการประชุมครั้งที่แล้ว ผมได้เสนอที่ประชุมว่าในการเลือกผู้อานวยการสถาบันฯ อยากจะให้
กรรมการสภาสถาบันชุดใหม่มีส่วนเลือก ถ้าในวันนี้มีการเลือกผู้อานวยการสถาบัน ฯ กรรมการสภาสถาบันชุด
ใหม่ จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่อยากให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่า ผม
อยากจะใช้สิทธิ์ ในการลงคะแนนเสียง เพราะว่ากรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุดใหม่ บางสถาบันเขาก็รับไว้เป็น
กรรมการสภาทั้งหมดแล้ว เนื่องจากได้มีการสอบถามกรรมการสภาสถาบันฯ จากที่อื่น
ประธานสอบถามเลขานุการที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ใน
รายงานการประชุม มี ข้อความที่เป็ นความเห็น ของนายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอไว้
หรือไม่
นายสมคิด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ กษาภาคเหนื อ ๔ เลขานุ ก ารที่
ประชุม แจ้งว่า รายงานการประชุม สภาสถาบัน ฯ นี้ ได้ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองของอนุกรรมการกลั่นกรอง
และจากการบันทึกเสียงการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี เรื่อง การเสนอให้ กรรมการสภาสถาบัน ฯ
มาตรา ๒๓ (๔) เข้าร่วมประชุม มี แต่ในส่ วนของนายสาคร ศิริวัฒ นาโรจน์ อนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการ
พัฒ นาและการบริห ารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ นาเสนอว่า ในกรณีที่ นายสุ บิน แพทย์รัตน์ กรรมการสภา
สถาบัน ฯ ที่ได้รับ แต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซึ่ง
นายสุบิน แพทย์รัตน์ ได้แสดงความจานงขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ
เนื่องจากทราบว่าจะมีการเสนอชื่อของตน เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
/ภาคเหนือ ๔…
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ภาคเหนือ ๔ ด้วยนั้น และที่ประชุมมีมติให้ นายสุบิน แพทย์รัตน์ ทาบันทึกลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ
สรรหา ฯ ซึ่งได้ทาบั นทึกลาออกเรียบร้อยแล้วนั้น ที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสภา
สถาบัน ฯ ตามมาตรา ๒๓ (๓) ที่เหลืออยู่ ได้แก่ นายสรรเสริญ นภาพร เป็นกรรมการสรรหาฯ แทนตาแหน่งที่
ว่างลง และได้ทาหนังสือแจ้งไปแล้วนั้น ในส่วนของ ดร.ทองคา ตินะลา กรรมการสภาสถาบัน ฯ ถ้าหากมีความ
ประสงค์จะลงสมัครเป็นผู้อานวยการสถาบัน ฯ ก็ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับ นายสุบิน แพทย์รัตน์ คือให้ทา
บันทึกลาออกจากคณะกรรมการสรรหา ฯ และให้ดาเนินการตามมติที่ประชุมที่กล่าวไว้ข้างต้น ในส่วนของการ
เสนอให้นากรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา ๒๓ (๔) เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น เคยมีการเสนอความเห็นในที่ประชุม
สภาสถาบัน ฯ แต่เป็นการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้วหลายเดือน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เชิญเข้าร่วมการประชุมด้วย
แต่ กรรมการสภาสถาบั น ฯ ชุดเดิมยั ง คงทาหน้าที่รักษาการอยู่จนกว่าจะมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภา
สถาบันฯ ชุดใหม่ ออกมา
ประธานนาเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรรมการสภาสถาบัน ฯ ที่ได้รับแจ้งจาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ล่าสุดที่แจ้งมา คือ การประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาสถาบันตาม
มาตรา ๒๓ (๔) ซึ่งยังไม่ครบองค์ประกอบทั้งหมดในส่วนของคณะกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาสถาบั น ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคาแนะน าของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยตาแหนง ไดแก ผูอานวยการสถาบัน
(๓) กรรมการสภาสถาบันจานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเสนอ
(๔) กรรมการสภาสถาบันจานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู ดารงตาแหนงผูบริหารสถาบัน
จานวน สองคน และครูหรือคณาจารยประจาที่มิไดเปนผูบริหารจานวนสองคน
(๕) กรรมการสภาสถาบั น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนสี่ ค น ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ตงตั้ ง จาก
บุคคลภายนอกสถาบัน โดยคาแนะนาของกรรมการสภาสถาบันตาม (๓) และ (๔) ในจานวนนี้จะตองเปนผู
ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนจานวนหนึ่งคน และจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถาบัน หรือสถานศึกษาใน
สังกัดสถาบันนั้นตั้งอยูจานวนหนึ่งคน
โดยขณะนี้มีการตั้งกรรมการชุดใหม่ ตามมาตรา ๒๓ (๔) เพียงอย่างเดียว จึงมีการเสนอ
ในที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้
การดาเนินการของสภาสถาบันฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงให้เชิญกรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา ๒๓ (๔) เข้าร่วม
ประชุมด้วย เมื่อกรรมการสภาสถาบันฯ ชุดปัจจุบันเป็นชุดรักษาการ ก็ยังคงต้อ งใช้กรรมการสภาสถาบัน ฯ ชุด
ดังกล่าวอยู่ ในส่วนที่ให้บันทึกการประชุมไว้ก็ให้ทาการบันทึกไว้ เพราะเนื่องจากกรรมการสภาสถาบันฯ ชุดใหม่
ยังมีคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ไม่ครบองค์ประกอบที่ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงยังไม่สามารถทาหน้าที่
เป็นกรรมการสภาสถาบันฯ ที่สมบูรณ์ได้
/นายสมชาย…
หน้า | ๕

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอ
เพิ่มเติมว่า ผมเป็นผู้เสนอให้ กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา ๒๓ (๔) ชุดใหม่เข้ามาร่วมประชุม และได้เสนอว่า
ควรที่จะให้ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนครู ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา ฯ เพราะว่าในข้อบังคับสภาสถาบันฯ ว่า
ด้วยการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ ข้อ ๗ (๔) และ (๕) ไม่ได้ถูกกาหนดว่าต้องเป็นกรรมการสภาสถาบัน ฯ
เพราะฉะนั้นถ้าผู้แทนผู้ บริหาร และผู้แทนครูเข้ามามีส่วนร่วม เขาจะได้มีโอกาสเลือก ผู้อานวยการสถาบัน ฯ
และมี โอกาสท างานร่ ว มกั น ในอนาคต ซึ่ งในข้ อ บั งคั บ สถาบั น ฯ ข้ อ ๗ (๔) และ(๕) ไม่ ได้ บั งคั บ ว่าต้ อ งเป็ น
กรรมการสภาสถาบัน ฯ ที่ได้เสนอความเห็นไว้ ซึ่งเสนอไว้แต่ไม่บังเกิดผล ก็ไม่มีเหตุอะไร ขอให้มีในรายงานการ
ประชุม
รองศาตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เสนอความเห็นว่า ตามที่ นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอความเห็นว่า การที่จะได้มา
ของตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนอาจารย์ด้วยการสรรหาต่างหากอีกได้หรือไม่ เนื่องจากในข้อบังคับ ฯ ไม่ได้ระบุ
ว่าผู้ แ ทนมาจากกรรมการสภาสถาบั น ฯ แต่ จ ากที่ จ าได้ คื อ มี ผู้ ถ ามในที่ ป ระชุ ม ว่า ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ของ
มหาวิทยาลัยทั่วไป เลือกผู้แทนมาจากที่ใด หรือเอาในสภาสถาบัน ฯ ซึ่งก็ได้ยืนยันว่าคัดเลือกจากผู้แทนในสภา
สถาบัน ฯ เช่นเดียวกับระบบการสรรหา ฯ ของมหาวิทยาลัย
นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบัน ฯ ชี้แจงว่า ในประเด็นอื่นไม่ได้มี
ปัญหา แต่อยากให้บันทึกในรายงานการประชุมกับสิ่งที่ได้นาเสนอ
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ยกเว้น
ระเบี ย บวาระที่ ๓ เรื่ อ งสื บ เนื่ อ ง ในข้อ ๓.๒ เรื่อ ง แต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ตรวจสอบรายงานการประชุม และเพิ่ม ข้อความในส่วนที่นายสมชาย เจนพานิช
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอ (..\รายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 5 (ใหม่)
แก้ไขแล้ว.doc)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
การติดตาม และตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิค
พิจิตร กับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประธานนาเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษากับสถานศึกษาใน
ต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ฯ นั้น ที่ประชุมมีมติให้
สถาบั น ฯ ติ ด ตามและตรวจสอบรายละเอี ย ดข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พิ จิ ต ร กั บ
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาใน
ภายหลัง ซึ่งขณะนี้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือชะลอการเดินทางไปต่างประเทศ และ
ถึงแม้ว่าจะได้ ตกลงท าความร่ วมมือกั น แล้ ว ก็ยังไม่ ส ามารถเดิ นทางได้ จึงขอให้ ส ถาบัน ฯ ตรวจสอบและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
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/มติทปี่ ระชุม…
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้นาเสนอนโยบายและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมด จานวน ๕ คน ประกอบด้วย
(๑) นายสงวน บุญปิยทัศน์
กรรมการสภาสถาบัน ฯ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบัน ฯ เป็นรองประธาน
กรรมการ
(๓) นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการสภาสถาบัน ฯ เป็นกรรมการ
(๔) ดร.ทองคา ตินะลา ผู้แทนผู้บริหาร ฯ เป็นกรรมการ
(๕) ดร.ชัด อินทะสี ผู้แทนคณาจารย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ต่อมานายสุบิน แพทย์รัตน์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ได้ยื่นบันทึกขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ สภาสถาบัน ฯ
จึ งได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการสถาบั น ฯ คนใหม่ แทน นายสุ บิ น แพทย์ รั ต น์ คื อ
นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการสภาสถาบัน ฯ เรียบร้อยแล้ว
และตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน ฯ ตั้งแต่การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา และตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้เข้ารับการสรรหาตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับสถาบัน ฯ แล้ว ปรากฎว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จานวน
๒ คน ดังรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้นาเสนอนโยบาย และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ดังนี้
๑) นายสมคิด บุญเทวี สมัครด้วยตนเอง
๒) นายสุบิน แพทย์รัตน์ ได้รับการเสนอชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ซึง่ คณะกรรมการสรรหา ฯ ได้ทาหนังสือแจ้งให้ผู้รับการคัดเลือกทั้ง ๒ คน ทราบแล้ว และให้
มาน าเสนอนโยบาย และตอบข้อซักถามต่อ ที่ประชุม คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
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/ดร.มะณู…
ดร.มะณู คุ้มกล่า กรรมการสภาสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ชี้แจงในที่ประชุมว่า
ในการประชุมสภาสถาบันฯ ทุกครั้ง สถาบัน ฯ ได้ทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ทุกท่าน
ซึง่ บางท่านอาจติดภารกิจที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขณะนี้คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ชุดนี้ ทาหน้าที่
รัก ษาการจนกว่าจะมี คาสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสภาสถาบั น ฯ ชุด ใหม่ จากส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาให้มาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน ฯ รอง
ผู้อานวยการสถาบัน ฯ และผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน ฯ จะครบวาระการดารงตาแหน่ง และสภาสถาบัน ฯ
จะต้องดาเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม พร้อมกับเสนอชื่อไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อ
เสนอให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแต่ งตั้ งต่ อ ไป ดั งนั้ น ในการประชุ ม สภาสถาบั น ฯ ครั้ งนี้ มี
ความสาคัญมากที่จะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้รับการสรรหาที่เหมาะสม ที่จะดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน ฯ
คนใหม่ สถาบัน ฯ จึงได้ทาหนังสือเชิญกรรมการสภาสถาบัน ฯ ทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ แจ้ง เรื่อง ขั้นตอนการดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ ให้
ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ลาดับ
๑
๒

วัน เดือน ปี
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒
๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒

๓

๒๗ พ.ค. – ๑๐
มิ.ย. ๒๕๖๒

๔

๑๑ – ๑๗ มิ.ย.
๒๕๖๒

การดาเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ
ครั้งที่ ๑
- วางแผนการดาเนินงาน (ตามข้อ ๙ ของข้อบังคับ ฯ)
- จัดทาประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันฯ ได้แก่
 กาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร
 กาหนดแบบฟอร์ม
 กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
 กาหนดวันและเวลาในการดาเนินงาน
 ฯลฯ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาผูอ้ านวยการสถาบัน ฯ
- แจ้งส่วนราชการในสังกัดและกรรมการสภาสถาบัน ฯ
เพื่อประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล
ดาเนินการรับใบสมัครและใบเสนอชื่อจากผู้สมัครและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสถาบัน ฯ

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ
๑ วัน
คณะกรรมการสรรหา ฯ
๑ วัน

คณะกรรมการสรรหาฯ

๑๕ วัน

คณะกรรมการสรรหาฯ

๕ วัน
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/ลาดับ ๕…
ลาดับ
๕

วัน เดือน ปี
๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒

๖

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

๗

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒

๘

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ
คณะกรรมการสรรหาฯ
ครั้งที่ ๒
- การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสถาบัน ฯ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบัน ฯ
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ จัดทาเอกสาร
คณะกรรมการสรรหาฯ
สรุปผลการพิจารณา เสนอสภาสถาบัน ฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับ
คณะกรรมการสรรหาฯ
การเสนอชื่อ นาเสนอนโยบายและตอบข้อซักถามต่อ
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ คนละไม่เกิน ๑๕ นาที
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภา
คณะกรรมการสรรหาฯ
สถาบัน ฯ
เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนาเสนอ สานักงานคณะกรรมการ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการแต่งตั้งเป็น
การอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

หมายเหตุ
๑ วัน

๑ วัน
๑ วัน

๑ วัน

มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ นพรั ก กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔ และรองประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ เสนอในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ
สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔
พ.ศ ๒๕๕๖ ข้อความในหน้าที่ ๓ ข้อ ๑๖ วรรคสอง ในการประชุมลับผู้ที่มิได้เป็นกรรมการไม่สามารถอยู่ในที่
ประชุมได้ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธาน และข้อ ๑๗ กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและ
หรื อ ลงมติ ในเรื่ อ งที่ ต นมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มิ ได้ เว้ น แต่ ที่ ป ระชุ ม จะมี ม ติ อ นุ ญ าตให้ อ ยู่ ในที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จง
ข้อเท็จจริงอันจะทาความกระจ่างในเรื่องนั้น และตามข้อบังคับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วย
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนื อ ๔ พ.ศ ๒๕๕๖ ในหมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ การลงมติ ให้
ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่ง กรณีที่เสียงข้างมากไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ที่ประชุมมีมติดาเนินการให้ได้มาซึ่งเสียงกึ่งหนึ่ง กรณี
ประชุมมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด และข้อ ๒๖ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้นที่มีสิทธิ์
ออกเสียง
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/ซึ่งใน…
ซึ่งในขณะนี้ที่ประชุมสภาสถาบันฯ มีคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ที่ดารงตาแหน่งอยู่
ทั้งหมด ๑๒ เสียง ดร.ชัด อินทะสี ขอลาการประชุม เหลือ ๑๑ เสียง ตัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีก ๒ ท่านออก
เหลือ ๙ เสียงจึงขอหารือที่ประชุมว่า ผู้ที่ได้รับเสียงมากกว่าหรือเท่ากับ ๕ เสียงขึ้นไป คือผู้ชนะการลงมติ
กรณีที่เสียงข้างมากไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ที่ประชุมดาเนินการให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมากนั่นก็คือ
มีการลงคะแนนซ้าเผื่อมีคนเปลี่ยนใจ สามารถลงคะแนนซ้าได้ ๒ ครั้ง กรณีประชุมมีเสียงเท่ากันให้ประธานที่
ประชุมออกเสียงชี้ขาด และในข้อ ๒๗ การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้
ลงคะแนนลับ วิธีการลงคะแนนลับ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
นายสงวน บุญปิยทัศน์ คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ ขออนุญาตนายกสภาสถาบันฯ เชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และผู้มี
ส่ วนได้ ส่ วนส่ ว นเสี ย คือ นายสมคิ ด บุ ญ เทวี และนายสุ บิ น แพทย์รัต น์ ออกจากห้ องประชุม ให้ เหลื อแต่
คณะกรรมการสภาสถาบั น ฯ จ านวน ๙ คน ในห้ องประชุม และขอให้ อนุญ าตให้ น างสาวปารณี ย์ อาพาศ
เจ้ าหน้ าที่ส ถาบั น การอาชีวศึก ษาภาคเหนือ ๔ อยู่ในห้ องประชุมเพื่อช่วยประสานงาน และจัดทาเอกสารที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ นพรั ก กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔ และรองประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ฯ ขอมติที่ประชุมในการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
๑) เป็นไปตามข้อบังคับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๓ การลงมติ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๓ การลงมติ
๒) ข้อ ๒๕ การลงมติ ให้ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่ง กรณี ที่เสียงข้างมากไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ ที่
ประชุมมีมติดาเนินการให้ได้มาซึ่งเสียงกึ่งหนึ่ง
ที่ประชุมมีมติ ผู้ที่ได้รับเสียงมากกว่าหรือเท่ากับ ๕ เสียงขึ้นไป คือผู้ชนะการลงมติ
กรณีประชุมมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
๓) ข้อ ๒๖ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง
ที่ประชุมมีมติ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจานวน ๙ เสียง
๔) ข้อ ๒๗ การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้
ลงคะแนนลับ วิธีการลงคะแนนลับ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ให้ลงคะแนนลับ
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/๕) คณะกรรมการ…
๕) คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก ลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒
นาเสนอนโยบาย และตอบข้อซักถาม โดยใช้ระยะเวลาในการนาเสนอคนละ ๑๕ นาที
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
๖) ประธานในที่ประชุมลงนามในบัตรลงคะแนนเสียง และให้ที่ประชุมตรวจสอบหีบ
หย่อนบัตร และบัตรลงคะแนนเสียงก่อนการลงคะแนนลับเพื่อความโปร่งใส
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
๗) ที่ประชุม เสนอคณะกรรมการนับคะแนนเสียงจานวน ๓ ท่าน ได้แก่
(๑) นายสมชาย เจนพานิช
(๒) ดร.มะณู คุ้มกล่า
(๓) ดร.ทองคา ตินะลา
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
หลังจากที่ป ระชุมมีมติเห็นชอบขั้นตอนการคัดเลือกแล้ว ประธานจึงให้เชิญผู้สมัคร
นาเสนอนโยบาย และตอบข้อซักถาม โดยเชิญตามลาดับ ดังนี้
๑) ลาดับที่ ๑ เชิญ นายสมคิด บุญเทวี นาเสนอนโยบาย ๑๕ นาที และตอบข้อ
ซักถาม ตามที่กรรมการสภาฯ ซักถาม เมื่อหมดข้อซักถาม นายสมคิด บุญเทวี ออกจากห้องประชุม
๒) ลาดับที่ ๒ เชิญ นายสุบิน แพทย์รัตน์ นาเสนอนโยบาย ๑๕ นาที และตอบข้อ
ซักถาม ตามที่กรรมการสภาฯ ซักถาม เมื่อหมดข้อซักถาม นายสุบิน แพทย์รัตน์ ออกจากห้องประชุม
ประธานที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่แสดง และนับจานวนบัตรเลือกตั้งผู้อานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นับได้ ๙ ใบ ตามจานวนกรรมการที่เข้าประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมลงชื่อใน
บัตรเลือกตั้ง ฯ ต่อหน้ากรรมการสภาสถาบัน ฯ ในที่ประชุม จานวน ๙ ใบ และแสดงให้ ที่ประชุมเห็น บัตร
เลือกตั้ง ฯ อีกครั้งทั้ง ๙ ใบ
ประธานให้เจ้าหน้าที่แสดงหีบบัตรเลือกตั้งผู้อานวยการสถาบัน ฯ จานวน ๑ หีบ ในหีบ
บัตรว่างเปล่า
กรรมการสภาสถาบัน ฯ รับบัตรเลือกตั้ง ฯ จากประธานที่ประชุม ไปลงคะแนนทีละคน
จนครบ ๙ คน
การนับคะแนน ที่ประชุมมอบให้
๑) นายสมชาย เจนพานิช
เป็นผู้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ฯ และขานคะแนน
๒) ดร.ทองคา ตินะลา
เป็นผู้ตรวจบัตร และขานทวนคะแนน
๓) ดร.มะณู คุ้มกล่า
เป็นผู้บันทึก และรวมคะแนน
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/ผลการนับ…
ผลการนับคะแนน มีดังนี้
๑) นายสมคิด บุญเทวี
๒) นายสุบิน แพทย์รัตน์

ได้รับคะแนนเลือกตั้ง ๖ คะแนน
ได้รับคะแนนเลือกตั้ง ๓ คะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑) เห็ น ชอบให้ นายสมคิ ด บุ ญ เทวี เป็ น ผู้ ที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒) มอบสถาบัน ฯ ดาเนินการแจ้งผลการคัดเลือกไปยังสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
๕.๒ เห็ น ชอบหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๓ จ านวน ๕ หลั ก สู ต ร ของ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอ
ที่ประชุมว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี และในรอบ ๕ ปีนี้ มีหลักสูตรของสถานศึกษาดังกล่าว ที่จะต้องได้รับ
การพัฒนา จานวน ๕ หลักสูตร ได้แก่
๕.๒.๑ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ (ต่ อ เนื่ อ ง)
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๕.๒.๒ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การงานคหกรรม (ต่ อ เนื่ อ ง)
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
๕.๒ .๓ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า (ต่ อ เนื่ อ ง)
ของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
๕.๒.๔ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ (ต่ อ เนื่ อ ง)
ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๕.๒.๕ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ซึ่งสถาบั น ฯ โดยคณะอนุ กรรมการวิช าการได้ตรวจสอบรายละเอียดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการประเมิน
ความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ได้ดาเนินการประเมิน และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ทุกหลักสูตร จึงนาเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเห็น ชอบการพัฒ นาหลักสู ตร ตามรายวิช า และสถานศึก ษา ดังรายละเอียดการนาเสนอของแต่ล ะ
สถานศึกษาดังกล่าว
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/มติที่ประชุม…
มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
พุทธศักราช ๒๕๖๓ จานวน ๕ หลักสูตร ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดังนี้
(๑) หลั กสู ตรเทคโนโลยีบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
(๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
(๓) หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไฟฟ้ า (ต่ อ เนื่ อ ง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
(๔) หลั กสู ตรเทคโนโลยีบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
(๕) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๒) มอบผู้ อานวยการสถาบั นการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดาเนินการขออนุมัติใช้
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทั้ง ๕ หลักสูตรดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การนับรวมจานวนชั่วโมงการสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ
ดร.มะณู คุ้มกล่า รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ขณะนี้สถาบัน ฯ กาลังดาเนินการขอหารือกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) เรื่อง การนับรวมจานวนชั่วโมงการสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ และ
จะนาเสนอความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๒ กาหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็ นชอบให้ ประชุ มสภาสถาบั นฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวั นจั นทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายมะณู คุ้มกล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
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ที่มา : ข้อมูลการประชุมอ้างอิง , รายงานการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
“ระเบี ย บวาระที่ ๖ ข้ อ ๖.๑ แต่ งตั้ งอนุ ก รรมการเข้ าร่ ว มประชุ ม สภาสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นายสมชาย เจนพานิ ช กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่า ขณะนี้คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ชุดนี้ครบวาระการดารง
ตาแหน่งแล้ว และทาหน้าที่รักษาการไปจนกว่าสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมีคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่จะขับเคลื่อนให้มีการสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในช่วงเวลารักษาการดังกล่าว สถานภาพของกรรมการ
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครบวาระการดารงตาแหน่ง และสภาสถาบัน ฯ ได้ดาเนินการสรรหา
คณะกรรมการสภาสถาบั น ฯ ตามมาตรา ๒๓ (๔) แล้ ว จึงขอให้ กรรมการชุดดังกล่ าวเข้ าร่วมประชุม สภา
สถาบัน ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของสถาบัน ฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบให้สถาบัน ฯ ดาเนินการตามที่เสนอ”

-------------------------------------------------------------------------------
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