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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................................................
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๗ คน
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. ดร.มะณู
คุ้มกล่่า
๓. นายสงวน
บุญปิยทัศน์
๔. ดร.ทองค่า
ตินะลา
๕. ดร.ชัด
อินทะสี
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๗. นายสมคิด
พวงชื่น
ผู้ไม่มาประชุม ๔ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๒. นายสมชาย เจนพานิช
๓. นายสรรเสริญ นภาพร
๔. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล

นายกสภาสถาบันฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานในที่ประชุม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๓ คน
๑. ดร.สุรางค์
อภิรมย์วิไลชัย
อนุกรรมการ
๒. นายสมเจตน์ พรหมบุญตา
อนุกรรมการ
๓. ดร.ศิวรักษ์
บุญประเสริฐ
อนุกรรมการ

/ผู้ไม่มาประชุม…
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ผู้ไม่มาประชุม ๓ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นายสาคร
ศิริวัฒนาโรจน์
๒. นายมานิตย์ มณีโชติ
๓. นายปรีชา
การัก

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๑๐ คน
๑. นางพรลินี
ชัยรัตน์
อนุกรรมการ
๒. นายอ่านาจ
พันธุ์เขียน
อนุกรรมการ
๓. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์
อนุกรรมการ
๔. นายวรพงษ์
ขุนอินทร์
อนุกรรมการ
๕. นางสาวนีรนารา นาคราช
อนุกรรมการ
๖. นางสาวศิวาพร สอาดละออ
อนุกรรมการ
๗. นางสาวปารณีย์ อ่าพาศ
อนุกรรมการ
๘. นางปวสร
สินธุ์พูล
อนุกรรมการ
๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน
อนุกรรมการ
๑๐. นางสาวกันติชา บินชัย
อนุกรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
(ไม่มี)
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม ๗ คน
๑. นางอุมาพร
๒. นายวันชัย
๓. นายปณิธาน
๔. นายฉัตรชัย
๕. ว่าที่ ร.ต. เกชา
๖. นายชัยพร
๗. ว่าที่ ร.ต.ไพศาล

แขดอน
กอบกิจ
ธูปบูชา
โกสุม
อยู่แก้ว
คล้ายกมล
สินธุ์พูล

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน ฯ และการแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทน
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ผู้บริหารสถาบัน ฯ ชุดเดิมหมดวาระการด่ารงต่าแหน่ง
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ใหนายกสภาสถาบันแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา ๓๐ เปนผูรักษาราชการแทนผู อ่านวยการสถาบัน ซึ่งได้
แต่งตั้งให้ นายทองค่า ตินะลา ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการ
สถาบัน ฯ โดยให้รักษาราชการแทนได้ ๑๘๐ วัน (มาตรา ๓๖ วรรคสอง)
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ ส่งผลการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่า ตามที่ ส ภาสถาบั น ฯ เห็ น ชอบผู้ ที่ ได้ รับ คั ด เลื อ กให้ ด่ ารง
ต่าแหน่งผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวัน
พุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น สภาสถาบัน ฯ มอบสถาบัน ฯ ให้รีบด่าเนินการแจ้งผลการคัดเลือกไปยัง
ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ผูอ่านวยการสถาบันพนจากต่าแหนง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๓ อนุญาตให้นางพรลินี ชัยรัตน์ และดร.มะณู คุ้มกล่าเข้าร่วมประชุมสภาสถาบัน ฯ
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ หมดวาระการด่ารงต่าแหน่งเมื่อ
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น นางพรลินี ชัยรัตน์ และ ดร.มะณู คุ้มกล่่า จะหมดวาระการด่ารงต่าแหน่งรอง
ผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ ด้วย แต่เนื่องจาก นางพรลินี ชัยรัตน์ เป็นอนุกรรมการจัดท่าระบบข้อมูลการประชุม และ
ดร.มะณู คุ้มกล่่า เป็นกรรมการสภาสถาบัน ฯ จึงได้เชิญเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยอาศัยอ่านาจในข้อบังคับ
สถาบัน ฯ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๑ ข้อ ๕ (๕)
มติทปี่ ระชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/๑.๔ การบรรจุ…
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๑.๔ การบรรจุแ ละแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้บรรจุ และ
แต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการสถานศึกษา สังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชุดแรก จ่านวน
๖๒ คน เมื่อวัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น ซึ่งในจ่านวนดังกล่ าว ปรากฎว่า มีผู้ ที่จ ะเกษียณอายุราชการ
จ่านวน ๑๐ คน ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ นี้ คาดว่าอาจจะมีรายชื่อบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการสถานศึกษา ในชุดที่สอง
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ
(ที่มา : ค่าสั่งส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๒๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๑.๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เข้ารับตาแหน่งอย่างเป็นทางการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วย คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้า
รับต่าแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุ ม สภาสถาบั น ฯ ครั้ง ที่
๖/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ส่านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอความเห็นในที่ประชุม
ดังนี้
๑) สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอให้เพิ่มเติมข้อความที่ได้
แสดงความเห็นในที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระเบียบ
วาระทื่ ๓ ข้อ ๓.๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ต่อมาที่
ประชุมได้ตรวจสอบข้อความตามที่ นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบัน ฯ น่าเสนอแล้ว และเห็นว่ามี
ข้อความปรากฎตามที่เสนอจริง จึงมีมติให้ เพิ่ มเติมข้อความดังกล่ าว และเห็ นชอบให้ เลขานุการที่ประชุมท่า
หนังสือแจ้งไปยัง นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบัน ฯ โดยจัดส่งเป็นจดหมายปิดผนึกลงทะเบียนเพื่อ
/เป็นหลักฐาน…
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เป็นหลักฐาน และให้นายสมชาย เจนพานิช ตรวจสอบเอกสารฉบับดังกล่าวก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุม
สภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
๒) ให้แก้ไขข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) ในหน้าที่ ๑๐ วรรคแรก
ซึ่งในขณะนี้ที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ มีคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ที่ด่ารง
ต่าแหน่งทั้งหมด ๑๒ คน ดร.ชัด อินทะสี ขอลาการประชุม เหลือผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน ตัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อีก ๒ คน เหลือ ๙ คน จึงขอหารือที่ประชุมว่า ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเกิน ๕ เสียงขึ้นไป เป็นเสียงข้างมากเกินกึ่ง
หนึ่ง
(๒) ในหน้าที่ ๑๐ วรรคสอง
กรณีเสียงข้างมากไม่เกินกึ่งหนึ่ง ให้ที่ประชุมด่าเนินการให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมาก
ซึ่งก็คือการลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง กรณีที่ประชุมมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด และใน
ข้อ ๒๗ การออกเสียงให้กระท่าการโดยการลงคะแนนลับ
(๓) ในหน้าที่ ๑๐ วรรคสาม
นายสงวน บุ ญ ปิ ย ทั ศ น์ กรรมการสภาสถาบั น ฯ กล่ าวในที่ ป ระชุ ม ว่า ขอ
อนุญาตที่ประชุมเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นายสมคิด บุญเทวี และนายสุบิน แพทย์รัตน์
ออกจากห้องประชุม ให้เหลือแต่คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ จ่านวน ๙ คน และให้เพิ่มข้อความอีกวรรคหนึ่ง
ด้านล่าง ความว่า
นายสมคิด บุ ญ เทวี และนายสุ บิน แพทย์ รัตน์ ได้ ออกจากห้ องประชุม ตาม
ข้อบังคับสถาบัน ฯ
(๔) ในหน้าที่ ๑๐
ข้อ ๒) ข้อ ๒๕ การลงมติให้ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่ง กรณีเสียงข้างมากไม่ เกินกึ่ง
หนึ่ง ให้ที่ประชุมมีมติด่าเนินการให้ได้มาซึ่งเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ที่ประชุมมีมติ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเกิน ๕ เสียงขึ้นไป เป็นเสียงข้างมากเกิน
กึ่งหนึ่ง คือผู้ชนะการลงมติ กรณีที่ประชุมมีเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอขอแก้ไขข้อความ ในระเบียบวาระที่ ๒ หน้าที่
๔ วรรคสี่ ให้เป็นภาษาทางราชการ ดังนี้
นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ……
(บรรทั ด ที่ ๓) “ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว ตนได้ เสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า ในการเลื อ ก
ผู้อ่านวยการสถาบันฯ ต้องการให้กรรมการสถาบันชุดใหม่มีส่วนเลือก ถ้าในวันนี้มีการเลือกผู้อ่านวยการสถาบันฯ
กรรมการสภาสถาบันชุดใหม่ จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหรือไม่ แต่ต้องการให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
ว่า ตนต้องการจะใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง……
/รองศาสตราจารย์…
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอความเห็ นว่า ตามที่
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบัน ฯ ขอให้แก้ไขค่าพูดเป็นภาษาทางราชการนั้น เช่น ค่าว่า “อยากจะ” เป็น
“ต้องการ” เป็นค่าทีม่ คี วามหมายแตกต่างกัน จึงขอให้ทบทวนการแก้ไขข้อความตามที่น่าเสนออีกครั้ง
ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอความเห็นว่า เห็นด้วยกับ รองศาสตราจารย์
ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบัน ฯ ที่ให้คงเดิมข้อความดังกล่าวไว้ เนื่องจากเป็นเจตนาของคนพูดให้คง
ความหมายของค่าพูดนั้นไว้น่าจะเหมาะสมกว่า และเป็นการบรรยายถึงเจตนารมณ์ของผู้แสดงความคิดเห็น ก็
อยากให้บันทึกด้วยเจตนารมณ์ของผู้พูดไว้
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบัน ฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ตนเสนอให้แก้ไขข้อความที่
เป็นค่าพูด ให้เป็นข้อความภาษาทางราชการนั้น ขอยกเลิกและให้กลับไปใช้ข้อความตามเดิม
ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ให้ปรับแก้ไขข้อความ ในหน้า ๔ วรรคห้า ดังนี้
ประธาน ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศ
รายชื่อคณะกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓ (๔) อย่างเดียว ซึ่งยังไม่ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการสภา
สถาบัน ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ
ในมาตราดังกล่าวระบุว่า ใหมีคณะกรรมการสภาสถาบัน จ่านวนไมเกินสิบสี่คน ประกอบดวย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยค่าแนะน่าของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยต่าแหนง ไดแก ผูอ่านวยการสถาบัน
(๓) กรรมการสภาสถาบั น จ่ า นวนสี่ ค น ซึ่ ง เลื อ กจากบุ ค คลที่ ส่ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ
(๔) กรรมการสภาสถาบันจ่านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผูด่ารงต่าแหนงผูบริหารสถาบัน
จ่านวนสองคน และครูหรือคณาจารยประจ่าที่มิไดเปนผูบริหารจ่านวนสองคน
(๕) กรรมการสภาสถาบั น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ่ า นวนสี่ ค น ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ตงตั้ ง จาก
บุ ค คลภายนอกสถาบั น โดยค่ าแนะน่ าของกรรมการสภาสถาบั น ตาม (๓) และ (๔) ในจ่ านวนนี้ จะตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนจ่านวนหนึ่งคน และจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถาบัน หรือสถานศึกษาใน
สังกัดสถาบันนั้นตั้งอยูจ่านวนหนึ่งคน
สรุป คือ ต้องมีครบตามโครงสร้างนี้จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่สภาสถาบัน ฯ ต้องด่าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบนั้น
เพราะมีหนังสือจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดท่าเป็นตารางเปรียบเทียบว่า แต่ละสถาบันการ
อาชีวศึกษาออกข้อบังคับการสรรหาผู้อ่านวยการตั้งแต่เมื่อใด และใครเป็นผู้รักษาราชการ ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะ
ถูกฟ้องร้อง เนื่องจากสถาบันการอาชีวศึกษาบางแห่งมีข้อบังคับเดิมอยู่แล้ว และด่าเนินการแก้ไขข้อบังคับระหว่าง
/การสรรหา…
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การสรรหาผู้อ่านวยการสถาบัน นอกจากนี้การที่ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้งผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการแล้ ว ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ รั ก ษาราชการผู้ อ่ า นวยการสถาบั น นั้ น เป็ น การกระท่ า ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ใน
พระราชบั ญ ญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๕ เป็นข้อบังคับที่ ระบุว่าสภาสถาบัน ต้องปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๕ (๒) สภาสถาบันมีอ่านาจออกข้อบังคับ และสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้ด่าเนินการ
ตามมาตรา ๒๘ คือ กฎหมายที่ให้สภาสถาบัน ฯ ด่าเนินการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบัน ส่วนหนังสือส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๑/๒๒๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ให้สถาบันการอาชีวศึกษา
ชะลอการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา นั้น น่าจะเป็นเพียงข้อชี้แนะ เพราะส่านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาไม่สามารถสั่งการให้สภาสถาบันด่าเนินการได้ และการจัดท่าข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษา ว่า
ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารสรรหาบุ ค คลเพื่ อ แต่ งตั้ งให้ เป็ น ผู้ อ่ านวยการสถาบั น ไม่ มี ส ภาสถาบั น ใดที่ ท่ า ผิ ด
เนื่ องจากเป็ น อ่ านาจของสภาสถาบั น แต่ ผิ ด ตรงที่ มี บ างสถาบั น ด่ าเนิ น การแก้ไขข้อบั งคับ ในระหว่างที่ ก่าลั ง
ด่าเนินการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบัน ฯ กล่าวเสริมความเห็นของ
ประธาน ว่า ตามที่ประธานได้กล่าวมานั้น เคยปรากฎว่ามีการฟ้องร้องกันทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีสาเหตุ
มาจากการแก้ไขข้อบังคับในระหว่างการด่าเนินการสรรหาอธิการบดี ซึ่งศาลแจ้งว่าท่าไม่ได้ โดยหลักการนั้นไม่
สามารถท่าได้ เนื่องจากส่อเจตนาทุจริต
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบัน ฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สังเกตวิธีการสรรหา
ผู้อ่านวยการสถาบัน ที่สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ด่าเนินการ มี ๒ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ด่าเนินการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบัน รอคณะกรรมการ
สภาสถาบันชุดใหม่เข้าปฏิบัติงานแล้วจึงจะด่าเนินการ
กลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มที่ด่าเนินการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบันแล้ว คือ กลุ่มที่ด่าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ และข้อบังคับของสถาบันที่ได้ออกไปแล้ว
เพราะฉะนั้น ก็จะมี ๒ กลุ่มที่ด่าเนินการแตกต่างกัน ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา
ภายใต้สังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอความเห็ น ในด้านความรับผิดชอบของ
กรรมการสภาสถาบัน ฯ ที่มีต่อการประชุมสภาสถาบัน ฯ ว่า ในการด่ารงต่าแหน่งของกรรมการสภาสถาบัน ฯ ใน
วาระต่อไป หากกรรมการสภาสถาบัน ฯ ท่านใดไม่ได้มาท่าหน้าที่ หรือละทิ้งในการปฏิบัติ หน้าที่ติดต่อกันเป็น
เวลานาน สภาสถาบัน ฯ ก็อาจจะใช้อ่านาจตามความใน มาตรา ๒๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๑ เพราะว่าสืบเนื่องในวาระการด่ารงต่าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ฯ ที่ผ่านมา การด่าเนินงานตาม
ภารกิจต่าง ๆ ของสถาบัน ฯ มีความล่าช้า สาเหตุมาจากองค์ประกอบหลายส่วนที่ท่าให้การด่าเนินงานล่าช้า ซึ่ง
สภาสถาบัน ฯ มีส่วนส่าคัญที่จะผลักดัน ให้โครงการต่าง ๆ ด่าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาสถาบัน ฯ ก็ยังไม่เห็นว่ากรรมการสภาสถาบัน ฯ ที่ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้ง
/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ…
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หรือผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ มีส่วนช่วยกันผลักดัน และไม่มาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก่าลังความสามารถ ที่เห็นอยู่ก็จะมี
จ่ า นวนเท่ า นี้ ส่ ว นกรรมการสภาสถาบั น ฯ ที่ ไม่ ม าแล้ ว สภาสถาบั น ฯ ควรจะพิ จ ารณาด่ า เนิ น การตาม
มาตรา ๒๔ (๕)
นายสมคิด พวงชื่น กรรมการสภาสถาบั น ฯ เสนอความเห็ นว่า ตั้งแต่ ที่ผ มได้ รับ การ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภาสถาบัน ฯ จวบจนมาครบวาระนี้ ผมไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไร แต่ต่อไปนี้ผมจะให้
ความสนใจในการเสนอความคิดเห็ น ในเรื่องต่าง ๆ ต่อ สถาบัน ฯ เพื่ อให้ ส ถาบัน ฯ มีเสถี ยรภาพ และมี ความ
แข็งแกร่งในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีโอกาสได้พูดก็จะพูด ในฐานะนักการเมืองท้องถิ่น และ
ตามที่มผี ู้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการประชุมของสภาสถาบัน ฯ ที่ผ่านมานั้น ผมเห็นด้วยที่กรรมการสภาสถาบัน ฯ
ทุกท่านควรจะต้องให้ความส่าคัญในการท่าหน้าที่ตามภารกิจ ผมก็ต้องเดินตามกฎกติกา และความชัดเจน ใน
ส่วนตัวก็ยังไม่ได้ศึกษาข้อบังคับสถาบัน ฯ แต่ถ้ากรรมการสภาสถาบัน ฯ ขาดการประชุม ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุผล ก็ควรมีการพิจารณาไปตามกฎกติกา หากการประชุม ในรอบ ๑ ปี มาเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง จะตั้ง
มาเพื่ออะไร หรือจะมาก็เพราะว่ามีผลประโยชน์ ถ้าท่างานในด้านการศึกษานี้ผมก็ต้องชี้แจงกับสังคมว่าแบบนี้ไม่
ไหว ในการประชุม วาระที่ ผ่ านมา ๒ ครั้ง แบบนี้ ไหวหรื อครับ ด้ว ยความเคารพควรจะพิ จ ารณา หากไม่ ม า
ติดต่อกันเกิน ๓ ครั้งควรจะจัดหาใหม่ คิดจะมาเมื่อใดก็มาหรือจะไม่มาเลย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอความเห็นในที่ประชุมว่า
ความเห็นในส่วนของผู้เป็นกลาง ก็จะต้องดูตั้งแต่ที่ มาว่าใครเป็นคนแต่งตั้ง แต่งตั้งด้วยกระบวนการใด และการ
ปฏิบั ติงานตามค่าสั่ งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น มีปัญหาใด จะต้องมีข้อบังคับเกิดขึ้นก่อน ข้อบังคับการประชุมนั้น สภา
สถาบัน ฯ อาศัยอ่านาจอะไร ท่าได้ไหม เช่น ขาดประชุมกี่ครั้ง ถ้าค่าว่าขาดกับลาต่างกัน อย่างเช่น ถ้าไม่มา แต่
เวลาแสดงถึงความรับผิดชอบว่าติดภารกิจมันก็อีกประเด็น หนึ่ง ผมเห็นด้วยว่าความมั่นคงขององค์กรนี้ต้องมี ใน
ความมั่น คงกับ ความรับ ผิ ดชอบเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ความรับผิ ดชอบนี้ ส ภาสถาบัน ฯ จะมี กฎกติกาใดก่ากับบ้าง ที่
สะท้อนจากปัญหาน่าไปสู่การก่าหนดกฎกติกา ส่วนกฎกติกานั้นจะมีอ่านาจมาส่งตรงอะไร ขอฝากประธานที่
ประชุมน่าเข้าหารือกับส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะเป็นที่ปรึกษาส่านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึง่ จะได้มีกระบวนการที่น่าไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าว
ประธานเสนอความเห็นว่า หากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ในอนาคตเกิดปัญหาในลักษณะ
ดังกล่าว สภาสถาบัน ฯ จะด่าเนินการที่เหมาะสม เช่น การปรับปรุงข้อบังคับสภาสถาบัน ฯ ว่าด้วยการประชุม
สภาสถาบัน ฯ ต่อไป
มิติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อความตามที่ประชุมเสนอ และรับรองรายงานการประชุม
สภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

/ระเบียบวาระที่ ๓…
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบัน ฯ แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภา
สถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุม ซึ่งที่ป ระชุมมีมติ เห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ยกเว้น
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ในข้อ ๓.๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ ซึ่งที่ประชุม
ให้ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุม และเพิ่มข้อความในส่วนที่ นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบัน
การอาชีว ศึ กษาภาคเหนื อ ๔ น่ าเสนอ นั้ น สถาบั น ฯ ได้ ตรวจสอบและเพิ่ ม ข้อ ความในส่ ว นที่ นายสมชาย
เจนพานิช กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น่าเสนอ ให้ปรากฏในเอกสารรายงานการประชุม
ดังกล่าวแล้ว
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบข้อความที่เพิ่มเติมในส่วนที่ นายสมชาย เจนพานิช กรรมการสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น่าเสนอ ในรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เรื่องสืบเนื่อง ในข้อ
๓.๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๒) เห็ น ชอบให้ ส ถาบั น ฯ ส่ งเป็ น จดหมายลงทะเบี ย นไปให้ นายสมชาย เจนพานิ ช
กรรมการสภาสถาบัน ฯ ตรวจสอบ หากไม่มีการตอบกลับ ให้ถือเป็นมติที่ประชุมว่าเห็นชอบข้อความที่เพิ่มเติม
ดังกล่าว
๓.๒ รายงานผลการติดตาม และตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่ าง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบัน ฯ แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภา
สถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การติดตาม และตรวจสอบรายละเอียด
ข้อตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่าง วิท ยาลั ยเทคนิ ค พิ จิ ตร กับ มหาวิท ยาลั ย วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีชิ งเต่ า
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ ที่ประชุมมอบให้สถาบัน ฯ ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น
สถาบัน ฯ ขอรายงานผลการติดตาม และตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
สถานศึกษาที่เป็นต้นเรื่องการตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัดส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิ คสมุทรสาครได้จัดท่าสรุปและส่งเอกสารตามที่แนบมาพร้อมกับ
การประชุมนี้ โดยนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ ต้องจบการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส่านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แล้ว และต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง ส่วนค่า
/หอพัก…
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หอพักและค่าเทอมทางสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ซึ่งขณะนี้ส่านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาให้ช ะลอการเดิน ทางไปต่างประเทศ หากบุคลากรในสถานศึกษาจะเดินทางไปต้องท่าหนังสื อขอ
อนุญาตต่อส่านักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานเสนอความเห็ นว่า หากสถานศึกษาในสั งกัดสถาบัน ฯ จะท่าโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด ก่อนด่าเนินการ เพื่อความถูกต้อง
ตามแนวปฏิบัติ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มติทปี่ ระชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
การนับรวมจานวนชั่วโมงการสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ
ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้สถาบัน ฯ ได้น่า
กรณีข้อหารือของ นายฉัตรชัย โกสุม อาจารย์ประจ่าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เรื่อง การ
นับ รวมจ่านวนชั่วโมงการสอนในระดับ ปริญญาตรี เพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ ต่อ ส่านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งทางรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ให้ความเห็นว่า หลักเกณฑ์การ
ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ กับ หลักเกณฑ์การเลื่อนต่าแหน่งทางวิชาการ มีความแตกต่างกัน แต่น่าไปใช้เป็นผลงาน
สนับสนุนอื่น ๆ ได้ และขณะนี้ทาง ก.ค.ศ. ก่าลังเร่งด่าเนินการจัดท่าหลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์ผู้สอนใน
ระดับปริญญาตรีเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการแล้ว
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
โครงการ การสร้างนวัตกรเพื่อสนองนโยบายเป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐
ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบัน ฯ แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภา
สถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ได้เชิญ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ น ผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ ๒ คน คือ นายสมคิด บุญ เทวี และ นายสุบิน แพทย์รัตน์
น่าเสนอนโยบาย และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสภาสถาบันฯ นั้น สถาบัน ฯ เห็นว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดที่
น่าเสนอนั้ น มีป ระโยชน์ ต่อการพั ฒ นาสถาบัน ฯ และควรจะน่าองค์ความรู้ เหล่ านี้ มาบูรณาการเป็นงานของ
สถาบั น ฯ ซึ่งจะสอดคล้ อ งกับ นโยบายของสถาบั น ฯ ที่ จ ะผลิ ตบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้และทั กษะในการสร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงได้จัดท่าโครงการ การสร้างนวัตกรเพื่อสนองนโยบาย
เป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมี นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบัน ฯ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ส่าหรับ
แผนการด่าเนินงานในปีแรกเป็นการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมที่จะ
ผลิตนักศึกษาให้เป็นนวัตกร ใน ๓ เรื่อง ได้แก่
/๑) ยานยนต์ไฟฟ้า…
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๑) ยานยนต์ไฟฟ้า
๒) เครื่องมือวัดควบคุมอุตสาหกรรม
๓) Coding Computer*
ซี่งในการจัดอบรมให้ความรู้กับอาจารย์ผู้สอน เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องมือวัดควบคุม
อุตสาหกรรม มีวิทยากรที่สามารถเชิญได้ แต่ เรื่อง Coding Computer ยังไม่ทราบว่าจะติดต่อวิทยากรที่ใด และ
ใช้งบประมาณเท่าใด ถ้าหากเป็นไปได้ที่สถาบันอื่นมีความประสงค์ที่จะจัดอบรมร่วมกันก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ได้ เพราะว่านโยบายที่ จ ะน่ าไปสู่ Thailand 4.0 เพื่ อไปสู่ อุตสาหกรรมเป้าหมายนั้ น เป็น สิ่ งที่ต้ องด่าเนิ นการ
สถาบัน ฯ จึงได้น่าเสนอโครงการ การสร้างนวัตกรเพื่อสนองนโยบายเป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ ให้ที่ประชุมแสดง
ความคิดเห็ น ให้ ค่าแนะน่ า และพิจ ารณาอนุมัติ ห ลักการ ซึ่งหลังจากที่ อนุมัติในหลักการแล้ ว จะน่า โครงการ
ดังกล่าวไปปรับเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาสาระให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และหลังจากติดต่อประสานงานกับ
วิทยากรแล้ว จะก่าหนดรายละเอียดลงในโครงการ และน่าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการด่าเนินการของ
โครงการอีกครั้งหนึ่ง
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบัน ฯ เสนอความเห็นว่าสถานที่จัดอบรมจะจัดที่ใด
ก็ได้ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑-๔ ส่วนค่าว่ายานยนต์ไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Electric Vehicle
ค่าว่าเครื่องมือวัดควบคุม อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Industrial Instrumentation และค่าว่า Code
หรือ Code Organization เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Computing ในสถานศึกษา
ซึง่ ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ในเรื่องยานยนต์
ไฟฟ้า อาจจะมีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทเอกชนที่ผลิต หรือตามที่นายก
สภาสถาบัน ฯ ทราบว่ามีบริษัทใดที่จะสามารถเข้ามาช่วยได้เกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า ส่วนเรื่องเครื่องมือวัด
ควบคุ ม อุ ต สาหกรรมก็ ให้ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สั ต หี บ เป็ น พี่ เลี้ ย ง เพราะว่ า วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สั ต หี บ มี ค วามพร้ อ ม
ค่อนข้างมากในด้านเครื่องมือและบุคลากร ส่วนสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้ค่อนข้างมาก ทันสมัย และใช้ในการเรียนการสอน การจัดอบรมให้กับพนักงาน
ของบริษทั ส่าหรับเรื่อง Code Organization ให้สถาบัน ฯ ไปศึกษาข้อมูลกับหน่วยงานที่จะติดต่อประสานงาน
ประธานเสนอแนวคิดในการพัฒ นาองค์ความรู้ ในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้สถานศึกษาใน
สังกัดสถาบัน ฯ น่าไปวิเคราะห์การด่าเนินงานต่อ ดังนี้
๑) ท่าอย่างไรจะแปลงรถยนต์ที่ใช้น้่ามันวิ่งบนถนนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าได้ ซึ่งขณะนี้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้ว ๒ รุ่น โดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้ตกลงความ
ร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
๒) ขณะนี้ ส าธารณรัฐ ประชาชนจีน ก่าลั งตั้งโรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้ าที่ จังหวัด
ระยอง โดยมี prime mover กั บ เพลาที่ ผ ลิ ต มาก่ อ นหน้ า นี้ แ ล้ ว และน่ า มาประกอบในประเทศไทย ซึ่ ง การ
ประกอบตัวรถเบื้องต้นอาจใช้แรงงานคน หลังจากนั้นคาดว่าคงจะใช้เทคโนโลยีในการประกอบทั้งหมด โจทย์ใน
/การคิด…
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การคิดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาคือ ท่าอย่างไรจะสอนนักศึกษาให้มีความรู้ในการควบคุมหุ่นยนต์ที่ใช้ในการ
ประกอบชิ้นส่วน
เมื่อย้อนกลับมาดูที่สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ เห็นว่า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มี
ศักยภาพและความพร้อมที่ อาจารย์และนักศึกษาจะด่าเนินการศึกษาวิจัย และสร้างนวัตกรรม โดยการแปลง
รถยนต์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากในอนาคตระบบการขนส่ง ต้องใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
ลักษณะงานวิจัยควรเป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์แบบอาชีวะ
ประธานเห็นด้วยกับโครงการ การสร้างนวัตกรเพื่อสนองนโยบายเป้าหมายไทยแลนด์
๔.๐ แต่ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นต้นเรื่องในการด่าเนินงาน และควรบรรจุเรื่อง Robot รวมทั้ง
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าไปในเนื้อหาสาระของการอบรมด้วย จุดประสงค์เพื่อพัฒนาคน ส่วนการติดต่อประสานงาน
กับ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตเพื่อเชิญ วิทยากร นั้น ประธานจะช่วยด่าเนินการให้ และจะสืบหาข้อมูล ว่า สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มาลงทุนตั้งโรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า มีวิธีการประกอบอย่างไร ในส่วนของโครงการตามที่
สถาบัน ฯ น่าเสนอมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานั้น กรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้น่าเสนอในที่ประชุม
เพื่อให้โครงการนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนเรื่องการเชิญวิทยากรให้การอบรมการซ่อมบ่า รุงรถจักรยานยนต์
Big Bike ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นั้น ทางบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ่ากัด ได้ตอบตกลงแล้ว และขณะนี้ทาง
บริษัทได้น่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาจ่าหน่ายในประเทศไทยเป็นบริษัทแรก โดยมีศูนย์ฝึกอบรม เรียกว่า Big
wing อยู่ใกล้กับ มหาวิทยาลัย รามค่าแหง และในโอกาสต่อไปประธานจะน่าผู้อ่านวยการวิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์ไปพบกับผู้จัดการบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ่ากัด เพื่อจะได้ติดต่อประสานงานกับทีมงานวิศวกรของบริษัท
ทีจ่ ะจัดอบรมเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ นพรั ก กรรมการสภาสถาบั น ฯ เสนอความเห็ น ว่ า
โครงการดังกล่าว ตามที่สถาบัน ฯ น่าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา นั้น มี ประโยชน์ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ในหลักการ และมอบให้สถาบัน ฯ ไปจัดท่ารายละเอียดในแต่ละโครงการ เพราะว่าแต่ละโครงการมีความแตกต่าง
กัน จึงจะสามารถด่าเนินงานต่อได้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ
๑) เห็นชอบโครงการ การสร้างนวัตกรเพื่อสนองนโยบายเป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐
๒) มอบสถาบัน ฯ จัดท่ารายละเอียดในแต่ละโครงการ และน่าเสนอที่ประชุมต่อไป

*

Coding Computer หมายถึง การเขียนโค๊ด ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC C ,Pascal, Assemble เป็นต้น ซึ่งเป็นขั้นตอน
หนึ่งของการเขียนโปรแกรม เรียกโค๊ดที่ได้ว่า Source code และเมื่อท่าการ Coding เเล้ว ก็จะน่าเอาโค๊ดที่ได้ไปทดสอบและ
ประมวลผล เพื่ อดู ว่าโปรแกรมที่ ได้ จากการ Coding นี้ เป็ น ไปตามที่ต้ อ งการหรือไม่ ก่ อนจะน่าโปรแกรมที่ เรียบร้อ ยแล้วไป
ประยุกต์ใช้งานต่อไป
ที่มา : https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2120-coding-คืออะไร.html
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อานวยการสถาบัน ฯ
ดร.ทองค่ า ติ น ะลา ผู้ อ่ า นวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ก่ า แพงเพชร รัก ษาราชการแทน
ผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ หารือที่ประชุม เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ
ประธานเสนอความเห็นว่า ถ้าจะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ
ให้ผู้รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ เป็นผู้คัดเลือก และน่าเสนอรายชื่อต่อสภาสถาบัน ฯ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และออกเป็นค่าสั่งแต่งตั้ง ซึ่งควรจะคัดเลือกผู้ที่ท่างานอยู่ในสถานศึกษาสังกัด สถาบัน ฯ หรือ
สภาสถาบัน ฯ เพราะว่ามีความเข้าใจระบบการท่างาน และสามารถท่างานร่วมกันได้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ เสนอรายชื่อบุคคลให้ท่าหน้าที่
ผู้รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ ต่อสภาสถาบัน ฯ เพื่อให้ ความเห็ นชอบ และเมื่อนายกสภา
สถาบั น ฯ ลงนามในค่ า สั่ ง แล้ ว ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ โดยแจ้ ง ค่ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั ก ษาราชการแทนรอง
ผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ ที่ลงนามแล้ว ให้ที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ ส ภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองเรื่ องเข้าที่ ป ระชุมสภาสถาบั น ฯ เมื่ อวัน ที่ ๒๖ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ ว นั้ น
เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของบุคคลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดังกล่าว ซึ่ง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน สภาสถาบัน ฯ จึงมอบให้สถาบัน ฯ ด่าเนินการจัดท่าค่าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกลั่นกรอง
เรื่องเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ ใหม่แทนค่าสั่งเดิม และเสนอให้นายกสภาสถาบัน ฯ ลงนาม
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบมอบสถาบัน ฯ ด่าเนินการ
๖.๓ กาหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส่านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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