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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 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. ดร.ทองค า   ตินะลา กรรมการ 
๖. ดร.ชัด อินทะสี กรรมการ 
๗. นางวัชรี ห่วงศร ี กรรมการ 
๘. นายสมคิด   พวงชื่น กรรมการ 
๙. นายสมชาย เจนพานิช กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  ๔ คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 

๑. นายสุบิน แพทย์รัตน์ กรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการ 
๓. นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ 
๔. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล กรรมการ 

 
๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ 

ผู้มาประชุม  ๔ คน  
๑. นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ อนุกรรมการ 
๒. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย อนุกรรมการ 
๓. นายมานิตย์ มณีโชติ อนุกรรมการ 
๔. นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย อนุกรรมการ  

   /ผู้ไม่มาประชุม…  
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ผู้ไม่มาประชุม  ๑  คน (ติดราชการ/ภารกิจ) 
นายปรีชา การัก 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) 
 
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ  - คน 
 (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ยกเลิกการสรรหา และ
การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศยกเลิก
การสรรหา และการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท าประกาศฉบับใหม่ และเมื่อประกาศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบใน
ครั้งต่อไป  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ   
  
๑.๒ ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการด าเนินการ  

สรรหา และการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ้นจากต าแหน่งตาม

วาระเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะด าเนินการสรรหา และ
เลือกคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ   
 

๑.๓ แผนผังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙    

นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้รับ
มอบหมายจากประธาน แจ้งที่ประชุมว่าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ นั้น คณะท างานของศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ได้จัดท าแผนผังสถานที่     
จัดงาน ผังการจัดศูนย์ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ผังการจัดที่นั่ง เส้นทางการเดินเข้า-ออก ห้องพิธี และ
เส้นทางการเดินขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ   
/ระเบียบวาระท่ี ๒…   
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการในที่ ประชุมตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบัน               

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมให้แก้ไข โดยเพ่ิมเติมข้อความในมติที่ประชุมของรายงานการประชุมสภา
สถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระที่ ๔  ดังนี้ 

๑) จัดท าหลักเกณฑ์ และระบบโควต้าพิเศษ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการรับ
นักศึกษาของสถาบัน ฯ  

๒) ในกรณีที่รับนักศึกษาเพ่ิมเติมให้สถาบัน ฯ ท าหนังสือเสนอขออนุมัติ
งบประมาณรายหัวเพ่ิมเติมจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๓) ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายรายหัว
เพ่ิมเติม ให้สถานประกอบการที่ส่งพนักงานเข้าศึกษา เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

คู่มือพัฒนาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔    

นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้
คณะท างานน าเสนอตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างส่วนที่เป็นเนื้อหาเดิมกับส่วนที่ปรับแก้ไขของ
ร่างคู่มือพัฒนาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นั้น คณะท างานได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุมว่า

ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชุดปัจจุบัน ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
แล้วนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประกอบด้วย พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ 
นายจิตรนรา  นวรัตน์ รองอธิบดีอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตาม
รายละเอียดในค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ๙๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แนบมา 

/พร้อมกับ… 
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พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการสรรหารายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามท่ีกฏหมายก าหนด เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเพ่ือกลั่นกรองก่อนที่จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาในล าดับต่อไป   
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑ หลักเกณฑ์การสรรหา และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.๑.๑ ปฏิทินด าเนินการสรรหา และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  แจ้ง
ปฏิทินด าเนินการสรรหา และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

วันที่ กิจกรรม 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส่งประกาศเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา และเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เผยแพร่ไปยังองค์การเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยในสังกัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ 

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม – 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

รับการเสนอชื่อผู้แทนองค์การเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยส่งใบเสนอชื่อผู้แทนเพ่ือเลือกเป็นกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้
ในกฏกระทรวง 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์การเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ และเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการเพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเลือกให้
เหลือตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในกฏกระทรวง และน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบ 
 
 

/๕.๑.๒ การเสนอ… 
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๕ .๑ .๒ การเสนอบุคคลที่ เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ใน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ได้
แจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งในการสรรหา และการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒินั้น ให้สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ 
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แห่งละหนึ่งคน โดยให้ส่งไปยังส านักอ านวยการ 
(กลุ่มเลขานุการส านักงาน) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ภายในวันศุกร์ที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และในการเสนอชื่อบุคคลนั้น ส าหรับสถาบันการอาชีวศึกษา ให้สภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาท าการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสนอชื่อพร้อมหลักฐาน 
ส่วนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง ให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาท าการสรรหาผู้
ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วเสนอชื่อพร้อมหลักฐาน  โดยเสนอผ่าน
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง 
ให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาท าการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
แล้วเสนอชื่อพร้อมหลักฐาน นอกจากคุณสมบัติทั่วไปที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ แล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านต่าง ๆ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
รวมกัน ได้แก่ 

๑) ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาจากภาครัฐหรือเอกชน 
๒) ด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาก าลังคน 
๓) ด้านอุตสาหกรรม 
๔) ด้านเกษตรกรรม และการประมง 
๕) ด้านธุรกิจ และการบริการ 
๖) ด้านศิลปหัตถกรรม 
๗) ด้านคหกรรม 
๘) ด้านการศึกษาพิเศษ 

 

นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ที่
ประชุมสภาสถาบัน ฯ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวนหนึ่งคน เพ่ือส่งชื่อไปเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 
 

/ที่ประชุม… 
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ที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มีความเห็นสอดคล้องกันให้เสนอ
ชื่อ นายสงวน  บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี มีความคิด
ริเริ่มในเรื่องนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา และเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม สามารถท างาน
ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายสงวน  บุญปิยทัศน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาจากภาครัฐหรือเอกชน และให้สถาบัน ฯ ด าเนินการแจ้งผลการเสนอชื่อไปยัง
ส านักอ านวยการ (กลุ่มเลขานุการส านักงาน) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

๕.๒ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ขอปรับแผนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์    
ปีการศึกษา ๒๕๖๐   

นางพรลินี  ชัยรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่
ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีความประสงค์ที่จะขอปรับแผนการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือความ
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

๑) ปรับเปลี่ยนรายวิชา การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ รหัสวิชา       
๓๒-๔๐๐๐-๑๕๐๔ เข้า และปรับรายวิชาประชาคมอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ๓๒-๔๐๐๐-๑๕๐๑ ออก 

๒) ปรับย้ายออก ๒ รายวิชา ได้แก่ 
(๑) วิชาเทคนิคการสอนงาน รหัสวิชา ๓๒-๔๑๐๑-๒๐๐๒ ย้ายไปไว้ ปี ๒ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
(๒) วิชาพลังงานทดแทน รหัสวิชา ๓๒-๔๑๐๑-๙๐๐๑ ย้ายไปไว้ ปี ๒  

ภาคเรียนที่ ๑ 
๓) ปรับย้ายเข้า ๒ รายวิชา ได้แก่  

(๑) การเขียนแบบเพ่ือการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รหัสวิชา ๓๒-๔๑๐๑-
๒๑๐๗ เข้ามาใหม ่

(๒) ปรับปรุงพัฒนาระบบยานยนต์ รหัสวิชา ๓๒-๔๑๐๑-๒๐๐๖ ย้ายจาก
ภาคเรียนที่ ๓ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบ 
 
 
 

/ระเบยีบวาระท่ี ๖…   
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 ๖ .๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาน าเสนอคลิปประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนด้าน

อาชีวศึกษา 
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ น าเสนอ

ตัวอย่างคลิปประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ และ
โน้มน้าวทัศนคติของเยาวชนที่ยังขาดข้อมูลอย่างถูกต้องในการเรียนด้านอาชีวศึกษา ซึ่งอาจารย์ และ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ร่วมกันทดลองจัดท า เพ่ือให้ที่
ประชุมเสนอความเห็นที่จะต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการรับทราบ และเสนอแนะให้คณะผู้จัดท าปรับแก้ไขเนื้อหาสาระให้กระชับ 
และกระตุ้นให้มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการอาชีวศึกษา 
 

๖.๒ รา่งระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐   
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบให้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

 
 

 
(นางสาวปารณีย์  อ าพาศ) 

ผู้บันทึกการประชุม 
(นายวรพงษ์  ขุนอินทร์) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 

 
(นายมะณู คุ้มกล่ า) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมคิด บุญเทวี) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                  
 


