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รายงานการประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
....................................................................................................
๑. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๘ คน
๑. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๒. นายสมคิด
บุญเทวี
๓. ดร.มะณู
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๔. นายสงวน
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๕. นายสุบิน
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๖. นายทองคา ตินะลา
๗. ดร.ชัด
อินทะสี
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ห่วงศรี
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๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๒. นายสมชาย เจนพานิช
๓. นายสมคิด
พวงชื่น
๔. นายสรรเสริญ นภาพร
๕. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล

นายกสภาสถาบันฯ ประธานในที่ประชุม
ผู้อานวยการสถาบันฯ
กรรมการ
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๒. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษา สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๓ คน
๑. นายทรงวุฒิ เรือนไทย
รองผู้อานวยการฯ เข้าร่วมประชุมแทน
นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์
๒. นางสาวประเสริฐศรี พงศ์ปริญญากุล รองผู้อานวยการฯ เข้าร่วมประชุมแทน
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์
๓. นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย
อนุกรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นายมานิตย์ มณีโชติ
๒. นายปรีชา การัก

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการจัดทาระบบข้อมูลการประชุม สภาสถาบันฯ
ผู้มาประชุม ๑๑ คน
๑. นางพรลินี
ชัยรัตน์
อนุกรรมการ
๒. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์
อนุกรรมการ
๓. นายอานาจ
พันธุ์เขียน
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
ผู้ไม่มาประชุม - คน (ติดราชการ/ภารกิจ)
(ไม่มี)
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ ย นแปลงต าแหน่ งผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งของส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ประธานแจ้ งที่ป ระชุม ว่า ขณะนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา มีการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
๑.๑.๑ นายศรีชัย พรประชาธรรม ได้รับ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑.๑.๒ นายจินศิริ พุ่มศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักนโยบาย
และแผนการอาชีวศึกษา
๑.๑.๓ ดร.สุ เทพ แก่งสันเทียะ ได้รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการส านัก
ความร่วมมือ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๑.๒ รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ หลักสูต รปริ ญ ญาตรี สายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการ (ต่ อเนื่ อง) ของวิท ยาลัยเทคนิ ค
นครสวรรค์
ดร.มะณู คุ้ ม กล่ า กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ได้ รั บ
มอบหมายจากประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ผู้อานวยการสถาบัน ฯ มอบหมายให้ทาหน้าที่แทนในการเป็น
ประธานเปิ ดการประชุ มเชิงปฏิ บั ติการ การจัด ทาแผนการฝึ ก อาชี พร่ว มกับ สถานประกอบการ หลั กสู ต ร
ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร (ต่ อ เนื่ อง) ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ เมื่อ วั น ที่ ๑๙
กัน ยายน ๒๕๖๐ ณ ห้ องประชุม วิท ยาลั ยเทคนิ คนครสวรรค์ นั้ น สถาบั น ฯ ขอขอบคุณ ผู้ บ ริห าร และ
คณาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่จัดให้มีการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากการสังเกตการดาเนินงานโดยทั่วไปเห็นว่า
การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ในการส่งครูฝึกมาร่วมจัดทาแผนการฝึกอาชีพ
ด้วย ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
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นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รายงานผลการ
ดาเนิ น งานการจั ดประชุมเชิงปฏิบั ติการ การจัดทาแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ หลั กสู ตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ร่วมกับสถานประกอบการ จานวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิช าเทคโนโลยี ไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิช าเทคโนโลยีการก่อสร้าง และสาขาวิช า
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการฝึกอาชีพ ใน
ภาคเรียนที่ ๓ และภาคเรียนที่ ๔ ให้ มีความครบถ้วนสมบูร ณ์ ในการสอน ผู้ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้ว ย
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี และครูฝึกในสถานประกอบการ จานวน ๔ สาขาวิชา
ประธานเสนอความเห็นว่า การจัดทาแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการนั้น สภา
สถาบัน ฯ ได้ให้แนวปฏิบัติในการดาเนินงาน ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ซึ่งสภาสถาบัน ฯ เสนอความเห็นให้
สถานศึกษาที่เปิ ดสอนระดับ ปริญ ญาตรี นารายวิช าในหลั กสู ตรที่เป็นภาคปฏิบัติในสถานประกอบการมา
วิเคราะห์จัดทาเป็นแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ โดยให้พิจารณารายละเอียดของรายวิชาว่า
เนื้อหาวิชาที่เป็นทักษะ และความรู้ในด้านเทคโนโลยีส่วนใดที่มอบให้สถานประกอบการดาเนินการสอน ส่วน
ใดที่สถานศึกษาดาเนินการสอน และหากเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่สถานศึกษา และสถานประกอบการไม่สามารถ
ดาเนินการสอนได้ ให้จัดในรูปของการฝึก อบรม โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญในเฉพาะสาขาเป็นวิทยากร เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน ฯ มีคุณภาพ และ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
นายสงวน บุญ ปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นว่า ตามที่สถานศึกษาของสถาบัน ฯ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ตั้ งแต่ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ จนถึ งปั จ จุ บั น และผลิ ต นั ก ศึ ก ษารุ่น แรกแล้ ว นั้ น สถาบั น ฯ ควรจะติ ด ตาม
ประเมินผลร่วมกับสถานศึกษา และสถานประกอบการที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่นักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว
เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรให้
มีคุณภาพและเหมาะสมต่อไป ในการดาเนินงานนั้น สถาบัน ฯ ควรจัดให้มีการอบรม/สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิด เห็ น และวิเคราะห์ ปั ญ หาร่ ว มกั นระหว่างอาจารย์ผู้ ส อนในสาขาวิช าเทคโนโลยี ไฟฟ้ า สาขาวิช า
เทคโนโลยี ยานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิกส์ เนื่องจากในสาขาวิชาดังกล่ าวมีการเปิดสอน
มากกว่า ๑ สถานศึ ก ษา ส่ ว นสาขาวิช าที่ เปิ ด สอนในสถานศึ ก ษาแห่ งเดี ย วให้ ด าเนิ น การเช่ น เดี ยวกั น ที่
สถานศึกษาของตนเอง ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ที่เปิด
สอนในวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการการอบรม/สัมมนาทางวิชาการ
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เพื่อให้มีการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดในเนื้อหาวิชาที่สอน ตาราที่ใช้สอน และ
แหล่งการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดทาแบบสารวจ ติดตาม และประเมินผลผู้ที่จบ
การศึกษา และเข้าสู่ระบบการทางานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับการจัดอบรม/สัมมนาจะมี
ผลดี ต่ อการจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือ สายปฏิ บั ติ ก ารของสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ให้มีคุณภาพครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสอดคล้องกับ ความต้องการของสถานประกอบการ และเนื่องด้วยสถานศึกษา และสถาบัน ฯ ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถาบัน ฯ อาจจะเชิญคณาจารย์ จากสถาบันอุดมศึกษา
หรือบุคคลอื่น ๆ จากสถานประกอบการที่มีความรู้ และมีประสบการณ์มาเป็นวิทยากร และระยะเวลาในการ
จัดอบรม/สัมมนาให้พิจารณาตามความเหมาะสม
ประธานเสนอว่า โครงการอบรม/สัมมนาทางวิชาการ ตามที่นายสงวน บุญปิยทัศน์
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ นาเสนอ เป็นการจัดวางระบบการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเดียวกันที่เปิดสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ ของ
สถาบัน ฯ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ มีมาตรฐานเหมือนกัน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคล และสื่อการ
เรียนการสอนร่วมกันได้
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งที่ประชุม
ว่าตามที่สถาบัน ฯ ได้เปิดทาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร
เทคโนโลยีบั ณ ฑิต (ทล.บ.) ในสถานศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ในสถาบัน ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึง
ปัจจุบัน ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
ปีการศึกษา
๒๕๕๗
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

สาขาวิชาที่เปิดสอน
เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง)
การจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบั น ฯ มี เป้ าหมายที่ จ ะจัด ท าโครงการพั ฒ นา
หลักสู ตรปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยี ห รือสายปฏิบั ติการที่ เปิดสอนครบกาหนดระยะเวลา ๓-๕ ปี ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุ ม สภาสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สานักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
การสนับสนุนงบประมาณนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่อง
จากการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการสนับสนุน
งบประมาณนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จานวน ๕ โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ทุนละ ๓๐,๐๐๐
บาท จากมูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลานั้น ขอความอนุเคราะห์นายกสภาสถาบัน ฯ ประสานงานกับมูลนิธิตาเฮอร์
สยามวาลาพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ เพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป
ประธานแจ้งว่าขณะนี้มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาได้ทราบแล้ว และอยู่ระหว่างดาเนินการ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นายสุ บิ น แพทย์ รัต น์ กรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ เสนอ
ความเห็ น ในที่ป ระชุมว่า ตามที่ได้ศึกษาเปรีย บเที ยบจานวนนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในระดับปริญ ญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ตั้งแต่เริ่ม
เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า จานวนนักศึกษามีแนวโน้มลงลง
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เช่น ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจานวน ๑๔ คน ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจานวน ๑๒ คน ปีการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจานวน ๑๖ คน และปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจานวน ๓ คน การที่จานวนนักศึกษาลดลง
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และสถาบัน ฯ ปัญหาดังกล่าวนี้ควรได้รับการแก้ไขโดย
ด่วน
นายสุ เทพ ศรี ศั ก ดิ์ ว รชั ย ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ แจ้ ง ว่า ในปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์มีปัญหาในการรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ที่มี
ผู้เรียนเพียง ๓ คน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และทางอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาดังกล่าวยินดีสอน โดย
เบิกค่าตอบแทนในการสอนไม่เต็มจานวน และขอเบิกค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๖๐ บาท ซึ่งทางวิทยาลัย ฯ เห็น
ว่าเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีที่ศึกษา โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และเงินที่ได้รับจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
ประธานเสนอความเห็นว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน
ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน
๓ คน โดยไม่ได้รายงานผลการรับนักศึกษาต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ หลังจากประกาศรับ
สมัครนักศึกษา และจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ไปแล้วนั้น ซึ่งข้อมูลนักศึกษา จานวน ๓ คน ที่
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นาเสนอในการประชุมครั้งนี้ กรรมการสภาสถาบัน ฯ ไม่ทราบมาก่อน ดังนั้น ใน
การประชุมครั้งนี้ สภาสถาบัน ฯ เพียงแต่รับทราบ เนื่องจากสถานศึกษาไม่ได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน นักศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้รับ
นักศึกษา ห้องเรียนละ ๒๐ คน และเมื่อสถานศึกษามีปัญหาในการรับนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวไม่ครบ
หรือใกล้เคียงกับจานวนที่กาหนดไว้ สถานศึกษาต้องรายงานปัญหาให้สภาสถาบัน ฯ ทราบ เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาก่อนที่จะดาเนินการเรียนการสอน โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ดาเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) เพิ่มเติมในภาคเรียนที่ ๒ หลังจาก
ดาเนินการรับสมัครเพิ่มเติมแล้ว ให้รายงานผลการรับ ให้สภาสถาบัน ฯ ทราบ ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ
ครั้งต่อไป
๒) การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษาให้สถานศึกษาดาเนินการตาม
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
และให้สถานศึกษารายงานผลการรับสมัครในที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ ทุกปีการศึกษา
๓) ในกรณีที่จานวนการรับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา มีจานวนน้อยกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด ให้สถานศึกษารายงานต่อสภาสถาบัน ฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการเปิดการเรียนการสอน
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นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า สถาบัน ฯ ได้ทาหนังสือแจ้งสถานศึกษา เพื่อสารวจความต้องการเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายสงวน บุญ ปิยทัศน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอ
ความเห็นในแก้ไขปัญหาการรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังนี้
๑) ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และคณาจารย์ในสาขาวิชาดังกล่าวควร
จะส ารวจความต้ องการในการศึกษาต่อ ระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในหน่วยงาน
ภาครัฐ และสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว
๒) ในการจ่ า ยเงิน ค่ า สอนของอาจารย์ ต้ อ งจ่ า ยให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน การเบิกจ่ายค่าสอนพิ เศษ และ
ค่าตอบแทน ของบุ คลากรในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่
กาหนดไว้ในอัตรา ๔๐๐ บาท/ชั่วโมง ถึงแม้ว่าจะมีนักศึกษาเพียง ๓ คน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
๓) ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ควรจะนาผลการประชุมของ
สภาสถาบัน ฯ ครั้งนี้ไปประชุม ร่วมกับ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
ในสาขาวิช าเทคโนโลยีไฟฟ้า และอาจารย์แนะแนว เพื่อวางแผนในการดาเนินการหาผู้เรียนเพิ่มเติม และ
หลังจากการรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว ให้สถานศึกษารายงานผลการรับนักศึกษาเพิ่มเติมแจ้งให้สภาสถาบัน ฯ
ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๔.๒ การลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการทาธุรกรรมผ่านธนาคารกรุงไทย วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอที่ประชุม
ว่า ตามที่สถาบัน ฯ ได้เชิญผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ
หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานการเงิน และหัวหน้างานหลักสูต รมาประชุมที่สถาบัน ฯ เพื่อวางแนวทางใน
การลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย และขณะนี้สถานศึกษาได้ส่งแผนการเรียนพร้อมกับคิดเงิน
มาให้สถาบัน ฯ แล้ว หลังจากนี้สถาบัน ฯ จะทาประกาศสถาบัน ฯ ว่าด้วยการลงทะเบียนนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีของสถานศึกษา โดยกาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

/๑) สถาบัน ฯ…
หน้า | ๘

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4)

๑) สถาบัน ฯ จะทาประกาศของแต่ละวิทยาลัย โดยกาหนดวันลงทะบียน
และค่าใช้จ่าย ซึง่ สถาบัน ฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังวิทยาลัย และอาจารย์ประจาหลักสูตร
๒) สถาบัน ฯ จะทาแบบฟอร์มการลงทะเบียนลงบนเว็ปไซต์ของสถาบัน ฯ
ซึ่งนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูล และไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย โดยให้ลงทะเบียนพร้อมกันทุกสถานศึกษา
ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓) เอกสารการลงทะเบียนประกอบด้วยเอกสาร ๓ ส่วน ประกอบด้วย
(๑) ส่วนที่ ๑ สาหรับนักศึกษา
(๒) ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของธนาคาร
(๓) ส่วนที่ ๓ เป็นส่วนที่นักศึกษาจะต้องนาไปแสดงที่งานทะเบียนของ
สถานศึกษา
๔) ในกรณี ที่นักศึกษาลงทะเบียนล่ าช้า หรือลงทะเบียนไม่ครบแผนการ
เรียน หรือแผนการศึกษา ให้ลงทะเบียนที่สานักงานสถาบัน ฯ
๕) สถาบัน ฯ จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน
แต่ละสาขาวิชา และยอดเงินการลงทะเบียนทั้งหมดให้สถานศึกษาทราบ เพื่อให้สถานศึกษาทาเรื่องขอเบิกเงิน
ในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุจากสถาบัน ฯ
ประธานเสนอความเห็ น ว่ า ในการลงทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้ทุกสาขาวิชาสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่มีจานวนนักศึกษา ๓ คน ซึ่งจะอนุญาตให้
ลงทะเบี ย นได้ห ลั งจากการแก้ปั ญ หาจานวนผู้ เรียน ให้ เป็นไปแนวปฏิ บัติการรับนั กเรียน นั กศึกษา สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕ .๑ อนุ มั ติ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาภ าคฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา พ .ศ. ๒ ๕ ๕ ๙ ของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ รายงาน
จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาภาคฤดูร้ อน ปี ก ารศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิท ยาลั ยเทคนิ คพิ จิต ร ให้ ที่ ประชุ ม
พิจารณา ดังนี้

/๕.๑.๑ ระดับ…
หน้า | ๙
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๕.๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) หลั กสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม

คหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

จานวนผู้จบการศึกษา/คน

ช่างยนต์

ยานยนต์

๑๓

ช่างกลโรงงาน

แม่พิมพ์โลหะ

๒

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

๑๓

ช่างเชื่อมโลหะ

ผลิตภัณฑ์

๗

ช่างไฟฟ้ากาลัง

ไฟฟ้ากาลัง

๑๘

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

๑๐

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

๑๔

การบัญชี

การบัญชี

๑๐

การตลาด

การตลาด

๒

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๒๕

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

๖

คหกรรมศาสตร์

ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

๒

รวม

๑๒๒

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๕/๑๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๕.๑.๒ ระดับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) หลั กสู ต รประกาศนี ยบั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส. ๒๕๔๖ และ ปวส. ๒๕๕๗
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

จานวนผู้จบการศึกษา/คน

เทคนิคการผลิต

แม่พิมพ์โลหะ

๑

ไฟฟ้ากาลัง

ติดตั้งไฟฟ้า

๓

อิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคคอมพิวเตอร์

๑

เทคนิคโลหะ

เทคนิคการเชื่อมโลหะ

๙

การบัญชี

การบัญชี

๒
รวม

๑๖

/๒) หลักสูตร…
หน้า | ๑๐
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๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

จานวนผู้จบการศึกษา/คน

ไฟฟ้า

ไฟฟ้าควบคุม

๒๙

ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากาลัง

๑๙

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

๑๐

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์

๔๘

เครื่องมือกล

๑

แม่พิมพ์โลหะ

๖

โยธา

โยธา

๑๓

การตลาด

การตลาด

๓

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๕

การบัญชี

การบัญชี

๑๖

เทคนิคการผลิต

พาณิชยกรรม

รวม

๑๕๐

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ ศธ ๐๖๓๒.๕/๑๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม
คณะกรรมการอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
๕.๒ อนุ มั ติ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษา ภาคฤดู ร้ อน ปี การศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิ ทยาลั ย
อาชีวศึกษานครสวรรค์
นายสมคิ ด บุ ญ เทวี ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ รายงาน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิทยาลั ย อาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้ ที่
ประชุมพิจารณา ดังนี้
๕.๒.๑ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวช. ๒๕๔๕ และ ปวช. ๒๕๕๗

/๑) หลักสูตร…
หน้า | ๑๑

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ (INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4)

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

จานวนผู้จบการศึกษา/คน

การบัญชี

การบัญชี

๑

การเลขานุการ

การเลขานุการ

๑

ศิลปกรรม

การออกแบบ

การออกแบบ

๒

คหกรรม

อาหาร และโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

๑

พาณิชยกรรม

รวม

๕

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม

ศิลปกรรม

คหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

จานวนผู้จบการศึกษา/คน

การบัญชี

การบัญชี

๑๘

การตลาด

การตลาด

๘

การเลขานุการ

การเลขานุการ

๑

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๒๖

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์

๑

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

๑

การออกแบบ

การออกแบบ

๔

วิจิตรศิลป์

วิจิตรศิลป์

๓

คอมพิวเตอร์กราฟิก

คอมพิวเตอร์กราฟิก

๔

การถ่ายภาพ และวีดิทัศน์

การถ่ายภาพ และวีดิทัศน์

๕

อาหาร และโภชนาการ

อาหาร และโภชนาการ

๒

คหกรรมศาสตร์

ธุรกิจดอกไม้ และงานประดิษฐ์

๑

แฟชั่น และสิ่งทอ

แฟชั่น และสิ่งทอ

๔

อาหาร และโภชนาการ

อาหาร และโภชนาการ

๒

คหกรรมศาสตร์

ธุรกิจดอกไม้ และงานประดิษฐ์

๑

รวม

๗๘

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๒/๔๙๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐)

/๕.๒.๒ ระดับ…
หน้า | ๑๒
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๕.๒.๒ ระดับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) หลั กสู ต รประกาศนี ยบั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส. ๒๕๔๖ และ ปวส. ๒๕๕๗
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

จานวนผู้จบการศึกษา/คน

การตลาด

การตลาด

๑

การจัดการโลจิสติกส์

การจัดการโลจิสติกส์

๑

การจัดการทั่วไป

การจัดการทั่วไป

๒

การออกแบบ

การออกแบบ

๑
รวม

๕

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม

ศิลปกรรม

คหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

จานวนผู้จบการศึกษา/คน

การบัญชี

การบัญชี

๓

การตลาด

การตลาด

๕

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑๓

การจัดการโลจิสติกส์

การจัดการโลจิสติกส์

๒

วิจิตรศิลป์

วิจิตรศิลป์

๑

การออกแบบ

การออกแบบ

๔

คอมพิวเตอร์กราฟิก

คอมพิวเตอร์กราฟิก

๑๔

อาหาร และโภชนาการ

อาหาร และโภชนาการ

๘

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

๒

รวม

๕๒

(ที่มา : หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๖๓๒.๒/๔๙๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม
คณะกรรมการอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ ชั้ น สู ง (ปวส.) ภาคฤดู ร้อ น ปี ก ารศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ วิ ท ยาลั ย อาชีว ศึ ก ษา
นครสวรรค์

/ระเบียบวาระที่ ๖…
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การอบรมการสร้ า งผู้ ป ระกอบการรุ่ น เยาว์ ข องธุ ร กิ จ ขายตรง และเทคนิ ค
ปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่
นายสงวน บุ ญ ปิยทัศน์ แจ้งที่ ประชุม ว่า ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้งที่ ๖/
๒๕๖๐ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอบรมการสร้างผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์ของธุรกิจขายตรง และเทคนิคปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีบริษัท Join & Coin Corporation
จากัด เพื่อผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ ซี่ง ตรงกับการเรียน
การสอนในประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม รายละเอี ย ดหั ว ข้ อ การอบรมอยู่ ในเอกสารประกอบการประชุ ม
สถานศึกษาที่ส นใจให้ ส่ งแบบตอบรับ มาที่ นายสงวน บุญ ปิยทัศน์ ที่ปรึกษาโครงการ ภายในเดือนตุล าคม
๒๕๖๐
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๒ การจัดการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสในหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ของสถานศึกษาที่
อยูใ่ นสถาบันฯ
ดร.ชัด อินทะสี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เสนอความเห็น
ในที่ประชุมว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ควรจะได้มีการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ของ
สถาบั น ฯ และน าวิ ช าแคลคู ลั ส ใส่ เข้ า ไว้ ในหลั ก สู ต ร เนื่ อ งจากในการเรี ย นการสอนวิ ช าประเภทช่ า ง
อุตสาหกรรมนั้ น มีความจ าเป็ นต้ องใช้ห ลักการแคลคูลัส สาหรับประยุกต์ใช้ กับวิชาอื่น ๆ หลายวิช า ทั้งใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) การนาวิชาแคลคูลัสบรรจุไว้ในหลักสูตร
จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา และเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ของสถาบัน ฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบ

๖.๓ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ประธานหารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็ น ชอบให้ ป ระชุ ม สภาสถาบั น ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ในวัน อั งคารที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
/เลิกประชุม…
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เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวปารณีย์ อาพาศ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรพงษ์ ขุนอินทร์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายมะณู คุ้มกล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
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