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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 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. ดร.ทองคา
ตินะลา
๖. ดร.ชัด
อินทะสี
๗. นางวัชรี
ห่วงศรี
๘. นายสมคิด
พวงชื่น
๙. นายสมชาย เจนพานิช
ผู้ไม่มาประชุม ๔ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นายสุบิน
แพทย์รัตน์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๓. นายสรรเสริญ นภาพร
๔. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล

นายกสภาสถาบันฯ ประธานในที่ประชุม
ผู้อานวยการสถาบันฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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. 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
ผูไ้ ม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
(ไม่มี)
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม สภาสถาบันฯ - คน
(ไม่มี)

/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ยกเลิกการสรรหา และ
การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศยกเลิก
การสรรหา และการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดทาประกาศฉบับใหม่ และเมื่อประกาศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบใน
ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการดาเนินการ
สรรหา และการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดาเนินการสรรหา และ
เลือกคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการสรรหา และการเลื อกประธานกรรมการและกรรมการใน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
๑.๓ แผนผั งพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษา ประจ าปี การศึ ก ษา

๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ได้ รั บ
มอบหมายจากประธาน แจ้งที่ประชุมว่าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ นั้ น คณะทางานของศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ได้จัดทาแผนผังสถานที่
จัดงาน ผังการจัดศูนย์ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ผังการจัด ที่นั่ง เส้นทางการเดินเข้า-ออก ห้องพิธี และ
เส้นทางการเดินขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒…
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุ ม สภาสถาบั น
การอาชีว ศึกษาภาคเหนื อ ๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วัน อาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้ องประชุม
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ให้ แ ก้ ไข โดยเพิ่ ม เติม ข้ อ ความในมติที่ ป ระชุ ม ของรายงานการประชุ ม สภา
สถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระที่ ๔ ดังนี้
๑) จัดทาหลักเกณฑ์ และระบบโควต้าพิเศษ เพื่อใช้ เป็นแนวปฏิบัติในการรับ
นักศึกษาของสถาบัน ฯ
๒) ในกรณี ที่ รับ นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ให้ ส ถาบั น ฯ ท าหนั งสื อ เสนอขออนุ มั ติ
งบประมาณรายหัวเพิ่มเติมจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓) ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายรายหัว
เพิ่มเติม ให้สถานประกอบการที่ส่งพนักงานเข้าศึกษา เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
คู่มือพัฒนาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึก ษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้
คณะทางานนาเสนอตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างส่วนที่เป็นเนื้อหาเดิมกับส่วนที่ปรับแก้ไขของ
ร่างคู่มือพัฒ นาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นั้น คณะทางานได้จัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุมว่า
ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาชุดปัจจุบัน ครบวาระการดารงตาแหน่ง เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
แล้วนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประกอบด้วย พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
นายจิตรนรา นวรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ โดยให้มีอานาจหน้าที่ตาม
รายละเอียดในคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ๙๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แนบมา
/พร้อมกับ…
หน้า | ๔
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พร้อมกับ เอกสารประกอบการประชุม โดยรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการสรรหารายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กฏหมายกาหนด เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเพื่อกลั่นกรองก่อนที่จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ หลักเกณฑ์การสรรหา และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕.๑.๑ ปฏิทินดาเนินการสรรหา และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้ง
ปฏิทินดาเนินการสรรหา และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
วันที่
กิจกรรม
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ส่ ง ประกาศเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
วิธีการสรรหา และเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เผยแพร่ไปยังองค์การเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรวิช าชีพ สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยในสั งกัดการอาชีว ศึกษา
สถานศึกษาเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ
วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม – รับการเสนอชื่อผู้ แทนองค์การเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
วิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยส่งใบเสนอชื่อผู้แทนเพื่อเลือกเป็นกรรมการ
การอาชีวศึกษา
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้
ในกฏกระทรวง
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์การเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ และเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเลือกให้
เหลื อตามจานวนที่ กาหนดไว้ในกฏกระทรวง และนาเสนอคณะรั ฐ มนตรี
พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ และเห็นชอบ
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๕.๑.๒ การเสนอบุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรเป็ น คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ได้
แจ้งประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ งในการสรรหา และการเลื อ กกรรมการ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ นั้ น ให้ ส ถาบั น การอาชีว ศึกษา วิท ยาลั ยในสั งกัดสถาบัน การอาชีว ศึกษา วิท ยาลั ยในสั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา สถานศึกษาเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แห่งละหนึ่งคน โดยให้ส่งไปยังสานักอานวยการ
(กลุ่มเลขานุการสานักงาน) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันศุกร์ที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และในการเสนอชื่อบุคคลนั้น ส าหรับสถาบันการอาชีวศึกษา ให้ ส ภาสถาบัน การ
อาชีวศึกษาทาการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสนอชื่อพร้อมหลักฐาน
ส่วนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง ให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทาการสรรหาผู้
ที่ ส มควรได้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แล้ ว เสนอชื่ อ พร้ อ มหลั ก ฐาน โดยเสนอผ่ า น
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง
ให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทาการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วเสนอชื่อพร้อมหลักฐาน นอกจากคุณสมบัติทั่วไปที่กาหนดไว้ในข้อ ๓ แล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สู งด้านต่าง ๆ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
รวมกัน ได้แก่
๑) ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาจากภาครัฐหรือเอกชน
๒) ด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนากาลังคน
๓) ด้านอุตสาหกรรม
๔) ด้านเกษตรกรรม และการประมง
๕) ด้านธุรกิจ และการบริการ
๖) ด้านศิลปหัตถกรรม
๗) ด้านคหกรรม
๘) ด้านการศึกษาพิเศษ
นายสมคิด บุ ญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอให้ ที่
ประชุมสภาสถาบัน ฯ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จานวนหนึ่งคน เพื่อส่งชื่อไปเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มีความเห็นสอดคล้องกันให้เสนอ
ชื่อ นายสงวน บุญปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และมี ประสบการณ์ในการบริหารการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี มีความคิด
ริเริ่มในเรื่องนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา และเป็นผู้ที่มี มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม สามารถทางาน
ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็น ชอบให้เสนอชื่อ นายสงวน บุ ญปิยทัศน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ
ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาจากภาครัฐหรือเอกชน และให้สถาบัน ฯ ดาเนินการแจ้งผลการเสนอชื่อไปยัง
สานักอานวยการ (กลุ่มเลขานุการสานักงาน) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๕.๒ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ขอปรับแผนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่
ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีความประสงค์ที่จะขอปรับแผนการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี ห รื อสายปฏิบั ติการ สาขาวิช าเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่ อง) ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อความ
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑) ปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช า การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มในงานอาชี พ รหั ส วิ ช า
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) วิช าพลั งงานทดแทน รหั ส วิช า ๓๒-๔๑๐๑-๙๐๐๑ ย้ายไปไว้ ปี ๒
ภาคเรียนที่ ๑
๓) ปรับย้ายเข้า ๒ รายวิชา ได้แก่
(๑) การเขียนแบบเพื่อการผลิ ตชิ้นส่วนยานยนต์ รหั สวิช า ๓๒-๔๑๐๑๒๑๐๗ เข้ามาใหม่
(๒) ปรับปรุงพัฒนาระบบยานยนต์ รหัสวิชา ๓๒-๔๑๐๑-๒๐๐๖ ย้ายจาก
ภาคเรียนที่ ๓
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๑ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาน าเสนอคลิ ป ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเรี ย นการสอนด้ า น
อาชีวศึกษา
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นาเสนอ
ตัวอย่างคลิปประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ และ
โน้ ม น้ าวทั ศ นคติข องเยาวชนที่ ยั งขาดข้ อ มูล อย่างถู กต้ อ งในการเรียนด้ านอาชี ว ศึ กษา ซึ่ง อาจารย์ และ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ร่วมกันทดลองจัดทา เพื่อให้ที่
ประชุมเสนอความเห็นที่จะต้องนาไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับ ทราบ และเสนอแนะให้ คณะผู้จัดทาปรับแก้ไขเนื้อหาสาระให้ กระชับ
และกระตุ้นให้มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการอาชีวศึกษา
๖.๒ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็น ชอบให้ ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
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ผู้จัดทารายงานการประชุม
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