รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................................................
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๖ คน
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. ดร.มะณู คุ้มกล่่า
๓. นายสงวน บุญปิยทัศน์
๔. ดร.ทองค่า ตินะลา
๕. ดร.ชัด
อินทะสี
๖. นายสมคิด พวงชื่น

นายกสภาสถาบันฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๓. นายสมชาย
เจนพานิช
๔. นายสรรเสริญ นภาพร
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล
๒. ผู้เข้าร่วมประชุม
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย

ประธานในที่ประชุม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน
ผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๘ คน
๑. นางพรลินี
ชัยรัตน์
อนุกรรมการ
๒. ดร.เสาวณีย์
เต็งสุวรรณ์
อนุกรรมการ
/๓ (ต่อ)…
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๓ (ต่อ)
๓. นางสาวนีรนารา นาคราช
๔. นางสาวศิวาพร สอาดละออ
๕. นางสาวปารณีย์ อ่าพาศ
๖. นางปวสร
สินธุ์พูล
๗. ว่าที่ ร.ต. หญิงสุนิสา เคหะวัน
๘. นางสาวกันติชา บินชัย
ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นายอ่านาจ
พันธุ์เขียน
๒. นายวรพงษ์
ขุนอินทร์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการ
ก าหนดค่ า ตอบแทนเริ่ ม ต้ น การเลื่ อ นค่ า ตอบแทนของผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการ ในสถาบั น การ
อาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศส่านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการก่าหนดค่าตอบแทนเริ่มต้น การเลื่อนค่าตอบแทน ของผู้บริหาร
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดส่านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีมติเห็นชอบใน (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งส่านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด่าเนินการดังกล่าวแล้ว จึงมีประกาศให้สถาบันการอาชีวศึกษา
ทุกแห่งปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ (หนังสือส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๑/๖๘๘๘ ลง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ซึ่งในประกาศฉบับดังกล่าว ได้ก่าหนดอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และวิธีการประเมิน
ดังนี้
๑) ให้ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการในสถาบัน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้
/(๑) ผู้อ่านวยการสถาบัน…
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(๑) ผู้อ่านวยการสถาบัน อัตราไม่ต่ากว่า ๕๖,๓๘๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗๖,๘๐๐ บาท
(๒) รองผู้อ่านวยการสถาบัน อัตราไม่ต่ากว่า ๕๑,๑๔๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗๔,๓๒๐
บาท
(๓) ผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบัน อัตราไม่ต่ากว่า ๒๖,๖๖๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๙,๕๐๐
บาท
๒) ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ จ่านวน ๓ ถึง ๕ คน จากสภาสถาบัน โดยให้
กรรมการสภาสถาบั น ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๒๓ (๕) แห่ งพระราชบัญญัติการอาชีว ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
จ่านวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการ โดยให้ด่าเนินการประเมินค่าตอบแทนเริ่มต้นตามแบบประเมินที่ส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่าหนด
๓) การก่าหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่ มต้นในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ด้านความรู้ ความสามารถ ประกอบด้ว ย ประวัติส่ ว นตัว และประวัติการ
ท่างาน
(๒) ประสบการณ์และผลงานด้านการปฏิบัติงานหรือด้านการบริหาร
๔) การประเมินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ให้ค่านึงถึงจ่านวน
ระยะเวลาที่เคย หรือขณะปฏิบัติหน้าที่ในต่าแหน่งผู้บริหารในสถาบัน (จ่านวนปีที่ปฏิบัติงานในสถาบัน) และ
ผลงานเชิงประจักษ์ในขณะด่ารงต่าหน่งผู้บริหารในสถาบันตามต่าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ส่าหรับผู้บริหารที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งในวาระแรก ให้ได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นให้เป็นไปตามบัญชีค่าตอบแทนตาม
ประกาศนี้
ทั้งนี้ การนับจ่านวนปีในการปฏิบัติงานในขณะด่ารงต่าแหน่งผู้บริหารในสถาบัน ให้
ผู้บริหารสถาบันที่ได้รับการแต่งตั้งต่อเนื่องในต่าแหน่งเดิ มในวาระที่สอง นับจ่านวนปีที่ปฏิบัติงานในต่าแหน่งที่
ต่อเนื่องจากต่าแหน่งเดิมได้ และหากผู้บริหารสถาบันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งอื่นที่มิใช่ต่าแหน่งเดิมใน
วาระแรก ให้นับระยะเวลาจ่านวนปีที่ปฏิบัติงานเริ่มต้นในปีที่หนึ่งในต่าแหน่งใหม่ โดยให้เป็นไปตามวิธีการแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้
และเพื่อให้ การด่าเนินการของสภาสถาบัน ฯ เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ประธาน
มอบหมายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด่าเนินการ ดังนี้
๑) มอบรักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภา
สถาบัน ฯ และดร.เสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ ตรวจสอบประกาศฉบับ
ดังกล่าวว่าเป็นร่างประกาศ หรือประกาศ
๒) มอบรักษาราชการแทนผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ และดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภา
สถาบัน ฯ ตรวจสอบอัตราค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการในสถาบัน เป็นไปตามที่
/กระทรวงการคลัง…
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กระทรวงการคลังก่าหนดไว้หรือไม่
๓) มอบคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ที่ท่าหน้าที่ ประเมินค่าตอบแทนรายเดือนของ
ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการในสถาบัน จะต้องเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งอื่นด้วย
เพื่อไม่ให้มีความแตกต่างกัน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จ่านวน ๓ ราย เพื่อทดแทนผู้ที่
เกษียณอายุราชการ ดังนี้
๑) นายประเสริฐ บุญเรือง ด่ารงต่าแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒) นายอ่ านาจ วิช ยานุ วั ติ ด่า รงต่ าแหน่ง เลขาธิ การคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน
๓) นายณรงค์ แผ้วพลสง ด่ารงต่าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ
(ที่มา : https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=54928&Key=news_act)
๑.๓ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน รองผู้อานวยการสถาบัน ฯ
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกสภาสถาบัน ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้อ่านวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ
ตามที่ ค ณะกรรมการสภาสถาบั น ฯ เห็ น ชอบน่ า เสนอรายชื่ อ และแต่ ง ตั้ ง ดร.สุ ร างค์ อภิ ร มย์ วิ ไ ลชั ย
ผู้อ่านวยการวิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ (มาตรา ๓๒
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑) นั้น ในขณะเดียวกันเมื่อมีผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ จะต้องมีผู้ที่ท่าหน้าที่รักษาราชการแทน รองผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ ชุดใหม่ จ่านวน ๒
คน เข้ าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ด้ ว ย ซึ่ง ประธานได้ เสนอรายชื่อรองผู้ อ่า นวยการสถานศึก ษา ที่อ ยู่ในพื้น ที่ที่ส ามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้รักษาราชการแทน ผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ ประกอบด้วย
๑) ดร.เสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ รองผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
๒) ดร.แทน โมราราย รองผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
และมอบหมายให้ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย รักษาราชการแทน ผู้อ่านวยการสถาบัน ฯ
จัดท่าร่างค่าสั่งแต่งตัง้ พร้อมกับน่าเสนอให้นายกสภาสถาบัน ฯ ลงนาม
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION ๔)

/มติที่ประชุม…
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ประชุม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/
๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ส่านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบให้เพิ่มข้อความในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ข้อ ๓.๑ บรรทัดที่ ๑๓
หน้า ๖ หลังข้อความ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบองค์ประกอบ ดังนี้
“(มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑)”
๒) มอบสถาบัน ฯ ท่าหนังสือชี้แจงสถานศึกษาเรื่องการใช้ข้อความให้ถูกต้อง ดังนี้
(๑) แผนการเรี ย น และผลการเรี ย น ใช้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(๒) แผนการศึกษา และผลการศึกษา ใช้กับ นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.)
๓) รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ให้สอดคล้องกับนโยบายกลุ่มหอการค้าภาคเหนือ (กรอ.หอการค้าภาคเหนือ) และนโยบายคณะอนุกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานได้เสนอความเห็นให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ รับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายกลุ่มหอการค้าภาคเหนือ (กรอ.หอการค้าภาคเหนือ) และนโยบาย
ของคณะอนุ ก รรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ผลิ ตและพั ฒ นาก่ า ลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา (อ.กรอ.อศ.) โดย
มอบหมายให้
๑) วิทยาลัยเทคนิคก่าแพงเพชร รับผิดชอบกลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอาชีพ
รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี
๒) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รับผิดชอบ กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
๓) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รับผิดชอบ กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์และกายอุปกรณ์
หน้า | ๕
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/๔) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์…
๔) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รับผิดชอบ กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซับพลายเชน
๕) วิทยาลั ยการอาชีพนครสวรรค์ รับผิดชอบ เรื่องสุ ขภาพจิตและสุ ขภาพกายของ
ผู้สูงอายุ
และเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจตามที่ได้มอบหมายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประธาน
มอบหมายให้ สถาบันฯ ท่าหนังสือแจ้ง ไปยังสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สถานศึกษา
มอบหมายงานให้ กับ ผู้ ที่เกี่ย วข้องในการด่า เนินงานให้ เป็นไปตามนโยบายกลุ่ มหอการค้าภาคเหนือ (กรอ.
หอการค้าภาคเหนือ) และนโยบายของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก่าลังคน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ซึง่ ในการประชุมครั้งต่อไป สถาบัน ฯ ควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมารายงานความก้าวหน้าให้
คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ทราบ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบมอบสถาบันฯ ด่าเนินการ

๓.๒ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ ใน
โครงการ การสร้างนวัตกรเพื่อสนองนโยบายเป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่
ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เป็นเรื่องโครงการ การสร้างนวัตกรเพื่อสนองนโยบาย
เป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งตนเองได้เสนอแผนการด่าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ อาจารย์ผู้สอนใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมที่จะผลิตนักศึกษาให้เป็นนวัตกร
ใน ๓ เรื่อง ได้แก่
๑) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicle)
๒) เครื่องมือวัดควบคุมอุตสาหกรรม (Industrial Control Instruments)
๓) Coding Computer
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าว และมอบสถาบัน ฯ จัดท่ารายละเอียดใน
แต่ละโครงการมาน่าเสนอนั้น
ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า สถาบัน ฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้ด่าเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และในการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้ง ต่อไป สถาบัน ฯ ควรติดต่อประสานงานเชิญวิทยากรจากบริษัทที่เป็นตัวแทน
จ่าหน่ายยานยนต์ไฟฟ้ายี่ห้ออื่น ๆ มาให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมนอกจากเป็นครูอาจารย์ในสถาบัน ฯ แล้ว
สถาบัน ฯ ควรเชิญภาคเอกชน สถาบันยานยนต์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับการอบรมด้วย
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริการทางวิชาการที่ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ ให้กับสาธารณชนทั่วไป ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและภาคเอกชน
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/ดร.มะณู คุ้มกล่่า…
ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๔ น่าเสนอว่า
สถาบัน ฯ ได้ประชุมอาจารย์ ผู้สอนวิชายานยนต์ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ฯ เพื่อรับทราบการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า ที่จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และได้ติดต่อประสานงานกับบริษัท นิสสัน
(ประเทศไทย) จ่ากัด เพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรมาอบรมให้ความรู้ นอกจากนี้บริษัทจะมอบยานยนต์ไฟฟ้า
ให้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ซึ่งความคืบหน้าจะน่าเสนอให้ที่ประชุมทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรม สถาบัน ฯ ยังไม่ได้จัดท่าและยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ซึง่ ใช้งบประมาณของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และอีกส่วนหนึ่งของสถาบัน ฯ
ส่วนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Coding Computer ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ น่าเสนอที่
ประชุ ม ว่ า ส่ า หรั บ การจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ วั ด ควบคุ ม อุ ต สาหกรรม ควรมอบให้
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นผู้ รับผิดชอบ เนื่องจากมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ที่สามารถ
น่ามาใช้จัดอบรมให้ความรู้กับครูอาจารย์ และภาคเอกชนทั่วไป หน่วยงานที่ใช้เครื่องมือวัดควบคุมอุตสาหกรรม
เช่น ที่จังหวัดนครสวรรค์ สถานีในการส่งจ่ายก๊าซและน้่ามัน และในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เรื่องนี้ มอบ
สถาบัน ฯ ติดตามความคืบหน้า และน่าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
ประธาน เสนอความเห็นว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยานยนต์ไฟฟ้านั้น เป็นลักษณะการให้ความรู้เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น แต่ยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถาบัน ฯ ก่าหนดไว้ คือ อาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ จะต้อง
สามารถประยุกต์ดัดแปลงแก้ไข หรือพัฒนารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าได้ การจัดอบรมจึงเป็น
การให้ความรู้เบื้องต้น และเมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ ทักษะความช่านาญ และมีการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม จะสามารถน่าไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมดังกล่าวได้ เพราะว่าแต่ละบริษัทผู้ผลิตยานยนต์
ไฟฟ้า มีเทคโนโลยีเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน ซึง่ ครูอาจารย์และนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างแล้วน่ามาประยุกต์ให้
เข้ากับบริบทของรถยนต์ที่จะดัดแปลงแก้ไขให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่เดิม
ให้เกิดประโยชน์ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบมอบสถาบันฯ ด่าเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(ไม่ม)ี
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/ระเบียบวาระที่ ๕…
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ ติ ดตามผลการส่ง หนังสือ เรื่อง การแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบัน การอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานผลการ
ติดตามหนังสือ เรื่อง การแต่งตั้งผู้อ่านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้ที่ประชุมทราบ และเสนอ
ให้ทปี่ ระชุมพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบผลการติดตาม และมอบดร.มะณู คุ้มกล่่า ด่าเนินการต่อไป

๕.๒ ติดตาม เรื่อง ชี้แจงการร้องเรียน ของนายสุบิน แพทย์รัตน์
ดร.มะณู คุ้มกล่่า กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ รายงานผลการ
ด่าเนินการติดตาม เรื่อง ชี้แจงการร้องเรียน ของนายสุบิน แพทย์รัตน์ ให้ที่ประชุมทราบ และเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแนวทางในการปฏิบัติ
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเห็ น ชอบมอบสถาบั น ฯ ด่ า เนิ น การท่ า หนั ง สื อ ทบทวนข้ อ เท็ จ จริ ง ของ
กระบวนการสรรหาผู้ อ่านวยการสถาบั น ฯ ที่ได้ด่าเนินการมาอย่างถูก ต้องตามกฏหมาย ไปยังเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การบริ ห ารจั ด การงบประมาณของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
ประธานเสนอความเห็ นในที่ ประชุ มว่า สื บเนื่ องจากสิ่ งที่ เป็นปั ญหาในการบริห าร
จัดการงบประมาณของสถาบัน ฯ มี ข้อจ่ากัดที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุผลส่าเร็จตาม
เป้าหมายได้ เพราะว่าสถาบัน ฯ ยังไม่สามารถด่าเนินการตาม มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในมาตรานี้เป็นการรวบรวมทรัพย์สินของสถาบัน ฯ จึงท่าให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ
แต่ละแห่งด่าเนินงานแตกต่างกันไป ในอนาคตคิดว่าต่อไปสถาบัน ฯ ต้องด่าเนินการรวบรวมทรัพย์สินต่าง ๆ
ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ เป็นของสถาบัน ฯ เพราะในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาโดยมีผู อุทิศใหหรือไดมา โดยการซื้อหรือการ
แลกเปลี่ยนจากเงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบันตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ไมถือเปนที่
ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน ซึ่งความหมายว่ารวมถึงสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ หรือไม่ หาก
รวมด้วยแสดงว่าสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฯ ทั้ง ๖ สถานศึกษา เป็นทรัพย์สินของสถาบัน ฯ มีนักกฏหมาย
ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าสถาบัน ฯ ควรด่าเนินการให้เป็นทรัพย์สินของสถาบัน ฯ เพราะเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบัน ฯ
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/มติที่ประชุม…
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๒ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ประธานเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ได้เสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร ช่วยด่าเนินการ ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ การแก้กฎหมายเรื่องการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา ที่ไม่ต้องน่า
กฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมของกระทรวงแรงงานมาบังคับใช้
เรื่องที่ ๒ การสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาเข้มแข็ง
เรื่องที่ ๓ เรื่องการปรับโครงสร้างของส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๓ เอกสารที่รับรองรายงานการประชุม และเอกสารที่จัดส่งไปยังสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการ
นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่
ประชุมว่า เอกสารที่รั บ รองรายงานการประชุมทุกครั้ง อาจมีงานที่ส ถานศึกษาจะต้องรับไปด่าเนินการต่อ
สถาบัน ฯ จะต้องแจ้งให้สถานศึกษาทราบ และด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับรายงานความคืบหน้าให้ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๔ กาหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็ นชอบให้ประชุ มสภาสถาบั นฯ ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิ กายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส่านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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(นางสาวปารณีย์ อ่าพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดท่ารายงานการประชุม

(ดร.มะณู คุ้มกล่่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หน้า | ๑๐

