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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

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

๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม  ๙ คน 

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

    

 ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๒. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๓. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล 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 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
 

/๒. คณะอนุกรรมการ… 
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา (ต่อ) 
๕. ดร.ทวีวัฒน ์ รื่นรวย เข้าร่วมประชุมแทน  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 

ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
๑. นายปรีชา การัก อนุกรรมการ 
๒. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 

 

๓. คณะอนุกรรมการจัดท าระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ 
ผู้มาประชุม ๑๑ 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. 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.  
    เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา อ.กรอ.อศ และผู้บริหารส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมนายกสภา

สถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน ๒๓ แห่ง  คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อาชีวะสู่สากล  
โดยการน าหลักสูตรบีเทค (B-TEC) ที่ตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการรับทราบ 
 

๑.๒ การแจ้งบัญชีทรัพย์สินของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒          
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต าแหน่ง นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินหรือไม่ ให้ติดตามประกาศของทางราชการต่อไป 

 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษา 
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 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี - 

/ระเบียบวาระท่ี ๕…   
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   
การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐที่ไม่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา  เข้าเป็นส่วน

ราชการในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ประธานในที่ประชุมกล่าวน าให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรวมและการแยกสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาว่า  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ยกเลิกประกาศ ฯ เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษา  เพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 
๙ มีนาคม ๒๕๕๔ แล้ว และออกประกาศ ฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งครอบคลุมภารกิจ
สถานศึกษา ทั้งการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ จึงท าให้การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ซึ่งคณะท างานขับเคลื่อน ฯ ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๖๖๘/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๘  
ตุลาคม  ๒๕๖๑ มีแนวทางการด าเนินงานที่จะน าเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นข้อเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไปได้ และได้มอบให้ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
เสนอผลการประชุมของคณะท างานขับเคลื่อนการรวมสถานศึกษาให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระนี้ต่อไป  

นายสมคิด  บุญเทวี  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น าเสนอประเด็น
จากการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ที่ไม่สังกัดสถาบันเข้าเป็นส่วน
ราชการในสังกัดสถาบัน ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ ๑๖๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม  
๒๕๖๑  โดยมีประเด็นส าคัญประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการสถาบันการอาชีวศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ 
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตาม
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๘๔ วรรคสอง (๕)  ซึ่งคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะหนึ่ง  มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  กระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาการศึกษาของชาติ  การส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษา รวมทั้ง การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาของชาติ ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
การพัฒนาการกีฬา  ซึ่ งคณะกรรมาธิการคณะนี้ประกอบด้วย นายตวง  อันทะไชย เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการธิการอีกจ านวน ๒๕ คน ได้สรุปผลการพิจารณาว่า สถาบันการ
อาชีวศึกษาตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔  โดยมี
เจตนารมณ์เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี และสร้างความเข้มแข็งให้กับการอาชีวศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติการส าคัญในการจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่อาชีพ ซึ่งเกิดจากการรวมเอา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมในพ้ืนที่ใกล้เคียง      
๓–๔ จังหวัด ยกระดับและจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และค านึงถึงการประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  เพ่ือสร้างความ 

/เข้มแข็ง… 
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เข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ทรัพยากร บุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ที่แต่ละสถานศึกษามีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน   

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการออกกฏกระทรวง เรื่อง การรวม
สถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้จัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วยส่วนราชการ จ านวน ๑๙ สถาบัน  จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฏกระทรวง 
เรื่อง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๔ สถาบัน  
แต่ปัญหาส าคัญคือ ปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหลายแห่งที่ยังไม่ได้สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาใด ๆ 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ และไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจ 
ท าให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ทั้งที่เป็นเป้าหมายส าคัญของการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
และจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือต้องการการบูรณาการการใช้เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการ
อาชีวศึกษาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 

๑) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรต้องจัดท าแนวทาง แผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาอย่างมีข้ันตอน 
มีระบบที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้การบริหารจัดการ
สถาบันการอาชีวศึกษาด าเนินการไปได้อย่างมีระบบและมีคุณภาพ 

๒) เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งระบบมีความเจริญก้าวหน้า
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์  จึงควรต้องให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมดอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
สถาบันการอาชีวศึกษา  เพ่ือสร้างความร่วมมือและร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดกับการจัดการศึกษา  เพ่ือสร้างงานและสร้างอาชีพ และหากปล่อยปละละเลยให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลและบริหารจัดการ ๒ แบบ ซึ่งก็คือ ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันการอาชีวศึกษา
และภายใต้การก ากับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยตรงแล้วนั้น  ในอนาคตอาจมีปัญหา
ตามมามากมาย และที่ส าคัญจะไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้ 

๓) เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา 
และเพ่ือให้สถาบันการอาชีวศึกษาขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ควรแก้ไขเพ่ิมเติม
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 พิจารณาแล้วมีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่วยงานหลักรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปพิจารณา และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพิจารณาด าเนินการตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) และหนังสือที่ 
นร ๐๕๐๓/๓๙๘๐๘  ลงวันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับรายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง แนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาของคณะกรรมาธิการ ฯ  

๓. บันทึกข้อความของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง การจัดตั้งส านักบูรณาการและบริหารอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ .) และการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา  เข้าเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เห็นชอบมอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหารด าเนินการโดยด่วนที่สุดให้
เกิดข้ึนให้ได ้

๔ . ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดท าแบบส ารวจออนไลน์ตาม
ข้อสั่งการของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปอาชีวศึกษา
และการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐที่ไม่สังกัดสถาบัน  เข้าเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา  จากผลการส ารวจความคิดเห็น สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายการ
รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐทุกแห่งเข้าอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙  

๕. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเลิกประกาศ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษา  เพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔  ซ่ึงตามประกาศเดิมนี้เป็นหลักเกณฑ์การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาขึ้นใหม่  ในปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรวมและ
การแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงนี้  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถ
ก าหนดสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่สมควรรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เ พ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๑)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้มีการรวม หรือแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาตามประกาศนี้ 

 
 
 

/ประธาน… 
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ประธานที่ประชุมได้เสนอความเห็นว่า ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษา  เพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ .ศ. 
๒๕๖๐ ครอบคลุมภารกิจการจัดการการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑   

นายสมคิด  บุญเทวี  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้เสนอให้
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบัน ฯ ๔ จังหวัด  จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ วิทยาลัย
สารพัดช่างก าแพงเพชร  วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการตากฟ้า จังหวัดพิจิตร ได้แก่ วิทยาลัยสารพัด
ช่างพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ขอให้คณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พิจารณาให้ความเห็นในการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐในกลุ่มยุทธศาสตร์
จงัหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) เข้ามาเป็นส่วนราชการในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

ประธานที่ประชุมได้สอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ว่า เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย ในการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๗ แห่ง ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมน าเสนอ 
    
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ ดังนี้      

๑) เห็นชอบให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐที่ไม่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา   
ภาคเหนือ ๔ เพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจการจัดการการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย  
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการตากฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี  
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร และวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

๒) สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
๑๐/๒๕๖๑  วันอังคารที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
ก าหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  
ประธานหารือกับที่ประชุมเก่ียวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

/เลิกประชุม… 



         

หน้า | ๘  

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔) 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
                                                                           
 

 
 

(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 
ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 
(นายมะณู คุ้มกล่ า) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมคิด บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


