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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๙ คน
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. นายสมคิด
บุญเทวี
๓. ดร.มะณู
คุ้มกล่า
๔. นายสงวน
บุญปิยทัศน์
๕. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๖. ดร.ทองคา ตินะลา
๗. ดร.ชัด
อินทะสี
๘. นายสมคิด พวงชื่น
๙. นายสมชาย เจนพานิช
ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๒. นายสรรเสริญ นภาพร
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล

นายกสภาสถาบันฯ ประธานในที่ประชุม
ผู้อานวยการสถาบันฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๕ คน
๑. นายมานิตย์ มณีโชติ
อนุกรรมการ
๒. ดร.บุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ
อนุกรรมการ
๓. ดร.ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ
อนุกรรมการ
๔. ดร.โอภาส เกตุเดชา
เข้าร่วมประชุมแทน ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
/๒. คณะอนุกรรมการ…
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา (ต่อ)
๕. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย
ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นายปรีชา การัก
๒. นายสาคร
ศิริวัฒนาโรจน์

เข้าร่วมประชุมแทน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๑๑ 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. นางปวสร
สินธุ์พูล
อนุกรรมการ
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน
อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวกันติชา บินชัย
อนุกรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
- ไม่มี -

/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา อ.กรอ.อศ และผู้บริหารสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมนายกสภา
สถาบันการอาชีวศึกษา จานวน ๒๓ แห่ง คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อาชีวะสู่สากล
โดยการนาหลักสูตรบีเทค (B-TEC) ที่ตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ การแจ้งบัญชีทรัพย์สินของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง ก าหนดต าแหน่ ง ของผู้ มี ห น้ า ที่ ที่ ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามมาตรา ๑๐๒
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาแหน่ง นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินหรือไม่ ให้ติดตามประกาศของทางราชการต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่ อวั นศุ กร์ ที่ ๒๖ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อความ ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๔ ๒) ในระหว่างวันที่
๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปลี่ยนเป็น ในระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และรับรองรายงานการ
ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี /ระเบียบวาระที่ ๕…
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐที่ไม่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เข้าเป็นส่วน
ราชการในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ประธานในที่ประชุมกล่าวนาให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรวมและการแยกสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาว่า คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ยกเลิกประกาศ ฯ เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ลงวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๔ แล้ว และออกประกาศ ฯ กาหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งครอบคลุมภารกิจ
สถานศึกษา ทั้งการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ จึงทาให้การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ซึ่งคณะทางานขับเคลื่อน ฯ ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๖๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘
ตุลาคม ๒๕๖๑ มีแนวทางการดาเนิน งานที่จะนาเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ เป็นข้อเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไปได้ และได้มอบให้ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เสนอผลการประชุมของคณะทางานขับเคลื่อนการรวมสถานศึกษาให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระนี้ต่อไป
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอประเด็น
จากการประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ที่ไม่สังกัดสถาบันเข้าเป็นส่วน
ราชการในสังกัดสถาบัน ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ ๑๖๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๖๑ โดยมีประเด็นสาคัญประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการสถาบันการอาชีวศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่
๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ ที่ ป ระชุ มได้ มี มติ แ ต่ งตั้งคณะกรรมาธิการสามั ญ ประจ าสภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ ตาม
ข้อบั งคั บ การประชุ มสภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๔ วรรคสอง (๕) ซึ่งคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะหนึ่ง มีอานาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ กระทากิจการ พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาการศึกษาของชาติ การส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษา รวมทั้ง การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาของชาติ ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
การพั ฒ นาการกี ฬ า ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารคณะนี้ ป ระกอบด้ ว ย นายตวง อั น ทะไชย เป็ น ประธาน
คณะกรรมาธิ ก าร และคณะกรรมการธิ ก ารอี ก จ านวน ๒๕ คน ได้ ส รุ ป ผลการพิ จ ารณาว่ า สถาบั น การ
อาชีว ศึกษาตั้งขึ้น ตามพระราชบั ญ ญั ติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ โดยมี
เจตนารมณ์เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี และสร้างความเข้มแข็งให้กับการอาชีวศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาเป็ น หน่ ว ยปฏิบั ติการส าคัญ ในการจัดการเรียนการสอนในพื้ นที่อาชีพ ซึ่งเกิดจากการรวมเอา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เ คียง
๓–๔ จังหวัด ยกระดับและจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และคานึงถึงการประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสร้างความ
/เข้มแข็ง…
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เข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตกาลังคนที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ทรัพยากร บุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ที่แต่ละสถานศึกษามีร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน
ต่ อ มากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ มี ก ารออกกฏกระทรวง เรื่ อ ง การรวม
สถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วยส่วนราชการ จานวน ๑๙ สถาบัน จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฏกระทรวง
เรื่อง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน ๔ สถาบัน
แต่ปัญหาสาคัญคือ ปั จจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหลายแห่งที่ยังไม่ได้สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาใด ๆ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ และไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอานาจ
ทาให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ทั้งที่เป็นเป้าหมายสาคัญของการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
และจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อต้องการการบูรณาการการใช้เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ในการ
เรี ย นการสอนร่ ว มกั น ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ซึ่ ง มี ข้ อ สั งเกต และข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นการ
อาชีวศึกษาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
๑) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรต้องจัดทาแนวทาง แผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจจากส่วนกลางสู่สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาอย่างมีขั้นตอน
มีระบบที่ชัดเจนในการขับ เคลื่ อนการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้ การบริห ารจัดการ
สถาบันการอาชีวศึกษาดาเนินการไปได้อย่างมีระบบและมีคุณภาพ
๒) เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งระบบมีความเจริญก้าวหน้า
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์ จึงควรต้องให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมดอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
สถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือและร่วมกั นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดกับการจัดการศึกษา เพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพ และหากปล่อยปละละเลยให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
อยู่ภายใต้การกากับดูแลและบริหารจัดการ ๒ แบบ ซึ่งก็คือ ภายใต้การกากับดูแลของสถาบันการอาชีวศึกษา
และภายใต้การกากับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยตรงแล้วนั้น ในอนาคตอาจมีปัญหา
ตามมามากมาย และที่สาคัญจะไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้
๓) เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา
และเพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ข้อสั่งการตามหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๗๓๒๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ของ
/คณะกรรมาธิการ…
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คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคาสั่งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่ ว ยงานหลั ก รั บ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิ ก ารไปพิ จ ารณา และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกีย รติ เจริญ เศรษฐศิล ป์) ได้มอบหมายให้ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพิจารณาดาเนินการตามคาสั่ง รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และหนังสือที่
นร ๐๕๐๓/๓๙๘๐๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับรายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง แนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาของคณะกรรมาธิการ ฯ
๓. บัน ทึกข้อความของกลุ่ มพัฒ นาระบบบริหาร ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจัดตั้งสานักบูรณาการและบริหารอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) และการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐที่ไม่อยู่ในสั งกัดสถาบั น การอาชีวศึกษา เข้าเป็นส่วนราชการในสั งกัดสถาบันการอาชีวศึกษา และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เห็นชอบมอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหารดาเนินการโดยด่วนที่สุดให้
เกิดขึ้นให้ได้
๔. ในคราวประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดทาแบบสารวจออนไลน์ตาม
ข้อสั่งการของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปอาชีวศึกษา
และการรวมสถานศึก ษาอาชี ว ศึก ษาภาครัฐ ที่ ไม่สั งกั ดสถาบั น เข้าเป็ น ส่ ว นราชการในสั งกั ดสถาบั นการ
อาชีวศึกษา จากผลการสารวจความคิดเห็น สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายการ
รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐทุกแห่งเข้าอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙
๕. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเลิกประกาศ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อ จัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งตามประกาศเดิมนี้เป็นหลักเกณฑ์การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาขึ้นใหม่ ในปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรวมและ
การแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถ
กาหนดสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่สมควรรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๑) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้มีการรวม หรือแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาตามประกาศนี้
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ประธานที่ ป ระชุม ได้เสนอความเห็ น ว่า ประกาศคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เรื่อ ง
กาหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๐ ครอบคลุ ม ภารกิ จ การจั ด การการอาชี ว ศึ ก ษา และการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ตามมาตรา ๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภ าคเหนื อ ๔ ได้ เสนอให้
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบัน ฯ ๔ จังหวัด จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่ วิทยาลัย
สารพัดช่างกาแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย วิทยาลั ยเทคโนโลยีการจัดการตากฟ้า จังหวัดพิจิตร ได้แก่ วิทยาลัยสารพัด
ช่างพิจิตร และจังหวัดอุทัย ธานี ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ขอให้ คณะกรรมการสภาสถาบัน การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พิจารณาให้ความเห็นในการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐในกลุ่มยุทธศาสตร์
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) เข้ามาเป็นส่วนราชการในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ประธานที่ประชุมได้สอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ว่า เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย ในการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน ๗ แห่ง ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมนาเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐที่ไม่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจการจัดการการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการตากฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วิท ยาลั ย สารพั ด ช่ างพิ จิ ต ร และวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ างอุ ทั ย ธานี เข้ า เป็ น ส่ ว นราชการในสั งกั ด สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒) สภาสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็ น ชอบให้ ป ระชุ ม สภาสถาบั น ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวัน อั งคารที่ ๑๘
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
/เลิกประชุม…
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายมะณู คุ้มกล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
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