๑

เอกสารหมายเลข ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (เทคนิคการผลิต/เทคนิคอุตสาหกรรม) ระดับ ปวส.
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ น.
ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ผู้มาประชุม
๑. นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ
๒. นายบรรจง จาพร
๓. ดร.สุทธิรักษ์ กาจหาญ
๔. นายจุมพล ชุมสงค์
๕. นายบุญรอด พีระเวคิน
๖. นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
๗. นายพินชัย
ศรีสร้างทอง
๘. นายเกรียงศักดิ์ ทองยศ
๙. นายทองม้วน ธีระวงศ์\
๑๐. นายอานาจ ทองแสน
๑๑. นายชนะ สุทธิประภา
๑๒ นายณัฐวุฒิ โพธิ์ชัย
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายเฉลิมชัย สุภานันท์
๒. นายจักรพงศ์ ภูวพันธ์สกุล
๓. นายตวงอัฐ ตุมอญ

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีษะเกษ
ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๔๕ น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมประธาน (นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ) ได้เปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ กาหนดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
๑.๒ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.
จานวนทั้งหมด ๒๐ อศจ. ๖๖ สถานศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

๒
ระเบียบวะระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ - (ประธาน) แจ้งจานวนรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ทักษะการออกแบบและ
เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
โดยจานวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๒๐ อศจ. ๖๖ สถานศึกษา ให้เข้าร่วมแข่งขันเฉพาะ สาขาเทคนิค
การผลิตและเทคนิคอุตสาหกรรม
มติที่ประชุม (เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๒)
ในการพิจารณาจานวนผู้ เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค โดยคิดสัดส่วนตามจานวนสถานศึกษาที่ส่ง
เข้าร่วมแข่งขัน โดยให้ ระดับ ปวส. อศจ. ใดมีผู้เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ ๔ สถานศึกษาขึ้นไป ให้ส่งได้ อศจ.
ละ ๒ คน อศจ. ที่มีจานวนสถานศึกษา ตั้งแต่ ๖ สถานศึกษาขึ้นไปให้ส่งได้ อศจ. ละ ๓ คน สถานศึกษา
ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะไม่แยกระหว่างสาขาวิชาเทคนิคการผลิต และสาขาวิชาเทคนิค อุตสาหกรรม (แข่งขัน
ร่วมกันนับคะแนนสูงสุด ) ซึ่งจากการสารวจจานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันแล้วสรุปได้ดังนี้
อศจ.
๑. กาฬสินธุ์
๒. ขอนแก่น
๓. ชัยภูมิ
๔. นครราชสีมา
๕. บึงกาฬ
๖. บุรีรัมย์
๗. มหาสารคาม
๘. มุกดาหาร
๙. ยโสธร
๑๐. ร้อยเอ็ด
๑๑. เลย
๑๒. ศรีสะเกษ
๑๓. สกลนคร
๑๔. สุรินทร์
๑๕. หนองคาย
๑๖. หนองบัวลาภู
๑๗. อานาจเจริญ
๑๘. อุดรธานี
๑๙. อุบลราชธานี
๒๐. นครพนม
รวม
มติที่ประชุม ตามคณะกรรมการพิจารณา

จานวนผู้แข่งขัน ปวส.
๑ คน
๓ คน
๑ คน
๒ คน
๑ คน
๒ คน
๒ คน
๑ คน
๑ คน
๒ คน
๑ คน
๓ คน
๑ คน
๓ คน
๑ คน
๑ คน
๑ คน
๒ คน
๓ คน
๑ คน
๓๓ คน

๓
๔.๒ - (ประธาน) แจ้งเกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ทักษะการออกแบบและเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม (เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๓)
๔.๓ - (ประธาน) แจ้งตารางกาหนดการแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
ให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
ตารางที่ ๑ กาหนดการแข่งขันทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.
เวลา

๙.๐๐๑๐.๐๐- ๑๑.๐๐วัน
๑๐.๐๐
๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐
อาทิตย์
รายงานตัว/ลงทะเบียน
๑๐.๑๒.๖๐ นักศึกษา/ผู้ควบคุม
จันทร์
พีธีเปิด
เขียนแบบ ๒ มิติ, ๓ มิติ
๑๑.๑๒.๖๐
(Detail Drawing)
อังคาร
เขียนแบบ ๒ มิติ, ๓ มิติ
๑๒.๑๒.๖๐
(Assembly View and Exploded View)
พุธ
๑๓.๑๒.๖๐

๘.๐๐๙.๐๐

เขียนแบบสั่งงานจากการวัดชิ้นงานจริง
๒ มิต,ิ ๓ มิติ

พฤหัสฯ ประกาศผลการแข่งขัน/มอบรางวัล/พิธีปิด
๑๔.๑๒.๖๐

๑๒.๐๐๑๓.๐๐

๑๓.๐๐- ๑๔.๐๐- ๑๕.๐๐- ๑๖.๐๐๑๔.๐๐
๑๕.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๗.๐๐
ประชุม ประชุม
ติดตั้งเครื่อง
กรรมการ ผู้แข่งขัน ตรวจสอบเครื่องพิมพ์
เขียนแบบ ๒ มิติ, ๓ มิติ
กรรมการ
(Detail Drawing)
ตรวจ
แสดงภาพเคลื่อนไหว
ของการประกอบ ๓ มิติ
( Explode View
Animation & Video

กรรมการตรวจ

เขียนแบบสั่งงานจาก
กรรมการตรวจ
การวัดชิ้นงานจริง
๒ มิต,ิ ๓ มิติ
เดินทางกลับ

มติที่ประชุม ตามคณะกรรมการพิจารณา (เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๓)
๔.๔ กาหนดส่งใบสมัครผู้เข้าแข่งขัน ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปวส. ส่งใบสมัครฉบับจริงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๐ และให้สาเนาใบสมัครฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ มาในวัน
แข่งขัน และต้องนาหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชน และบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือใบรับรองการเป็น
นักศึกษามาด้วยในวันแข่งขัน
มติที่ประชุม ตามคณะกรรมการพิจารณา (เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๔)
๔.๕ คาสั่งอนุ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ
ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล
ด้ว ยคอมพิว เตอร์ ทั้ ง ระดับ ปวส. มีซ้ ากั น จึง ขอให้ มีก ารแก้ไ ขปรับ ปรุง คาสั่ ง โดยมอบหมายให้ กรรมการและ
เลขานุการนาเสนอแก้ไขต่อภาคดังนี้ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นควรตามที่คณะกรรมการเสนอ ระดับ ปวส. ประกอบด้วย
๑. นายวิชัย
สังฆะมณี
รองผู้อานวยาารวิยยาััยาารอาชีพโพนยอง
๒. นายคมสัน
อัครแสง
รองผู้อานวยาารวิยยาััยเยคนิคมหาสารคาม
๓. นายสมเดช
อิงคะวะระ
มหาวิยยาััยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
๔. นางภรภิพัด มูัไชย
ศึาษานิเยศา์ศูนย์ส่งเสริมแัะพัฒนาอาชีวศึาษา
ภาคตะวันออาเฉียงเหนือ
๕. นายพิชัย
ศรีสุข
ครูวิยยาััยเยคนิคบุรีรัมย์
๖. นายนาโชค
มีชานาญ
ครูวิยยาััยเยคนิคนครราชสีมา

๔
๗. นายอุยัย
คตภูธร
๘. ว่ายี่ ร.ต.สมรรถชัย บุญโพธิ์
๙. นางจิตรา
ลืออุโฆษกุล
๑๐. นายวิชัย
บุญโา่ง
๑๑. นายอัศวิน
สัตตาคม
๑๒. นายสัจจา
อินยรสุขศรี
๑๓. นายอานาจ
ไตรยราช
๑๔. นายภูวดั
าัับาัาง
๑๕. นายมานพ
สายหมี
๑๖. นายธรรมนูญ ยองจันยร์
๑๗. นายปรีชา
ศรชัย
๑๘. นายวิยยาาั เวชาามา
๑๙. นายสมยศ
หมื่นแสน
๒๐. นางสาวานาวรรณ ยองยวี
๒๑. นายสงวน
ศรีราม
๒๒. นายโสภินัฐ
แสดงจิตร
๒๓. นายไมตรี
สุคา
๒๔. นายเาื้อาูั
นามมาตร
๒๕. นายชินารศ์
ชมพิาุั

ครูวิยยาััยเยคนิคชัยภูมิ
ครูวิยยาััยาารอาชีพร้อยเอ็ด
ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครูวิยยาััยเยคนิคสุรินยร์
ครูวิยยาััยเยคนิคเัย
ครูวิยยาััยเยคนิคศรีสะเาษ
ครูวิยยาััยเยคนิคอานาจเจริญ
ครูวิยยาััยเยคนิคขอนแา่น
ครูวิยยาััยาารอาชีพขอนแา่น
ครูวิยยาััยเยคนิคาาญจนาภิเษาอุดรธานี
ครูวิยยาััยเยคโนโัยีแัะาารจัดาารรัตนบุรี
ครูวิยยาััยาารอาชีพศรีสะเาษ
ครูวิยยาััยเยคนิคยโสธร
ครูวิยยาััยเยคนิคสาันคร
ครูวิยยาััยเยคนิคสุรินยร์
ครูวิยยาััยเยคนิคอุบัราชธานี
ครูวิยยาััยเยคนิคหนองบัวัาภู
ครูวิยยาััยเยคนิคหนองบัวัาภู
ครูวิยยาััยเยคนิคหนองคาย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ครู ๓๐๐ บาท นักศึกษา ๒๕๐ บาท ได้รับเสื้อคนละ ๑ ตัว นาใบเสร็จ
เบิกจากต้นสังกัดได้
๕.๒ ลงทะเบียนงานเลี้ยงให้คณะกรรมการฝ่ายเจ้าภาพประชุมปรึกษาหารือและแจ้งในวันลงทะเบียน
๕.๓ ส่งใบสมัครมาที่ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ไม่เกินวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕.๔ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมแข่งขันเป็นไปตามคณะกรรมการกาหนด
๕.๕ ค่าลงทะเบียน วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ ครูผู้ควบคุม/กรรมการ/รองฯ/ผอ. (๕๐๐ /๕๐๐/๕๐๐ บาท
ไม่สามารถเบิกได้)
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๔ .๓๐ น.

ลงชื่อ
(นายชนะ สุทธิประภา)
ผู้จดรายงานการประชุม

๕
ลงชื่อ
(นายอานาจ ยองแสน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ
(นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เัิศ)
ผู้อานวยาารวิยยาััยเยคนิควาปีปยุม

