
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลติและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) 

กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องปทุมมาศ ช้ัน ๒ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
--------------------------------------------- 

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการ อ.กรอ.อศ. พร้อมกันท่ีห้องประชุม........ 
ก่อนวาระการประชุม 

- ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสุรเดช สมศรีโย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค 
  อุดรธานี) มอบของท่ีระลึกให้กับ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  /ประธานคณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (นายสิทธิชัย โควสุรัตน์) 
- ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นายสิทธิชัย โควสุรัตน์) กล่าวต้อนรับ 
  คณะกรรมการ อกรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้เข้าร่วมประชุม 
- คณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกท่าน แนะน าตนเอง 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑ (ร่าง) ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สอศ ท่ี ....../๒๕๖๒ เรื่อง แต่งต้ัง 
                                     คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน 
                                     อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอลงนาม)  

     (เอกสารหมายเลข 1) 
   ๑.๒  ……………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
   ๔.๑ การประชุม/เข้าร่วมของคณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมภาค 
                                     ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีผ่านมา  

- โครงการท่ี ๑ การประชุมคณะกรรมการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมฯ  
  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ประเด็นความคิดเห็นของประธาน อ.กรอ.อศ.  (เอกสารหมายเลข 2)  
- โครงการท่ี ๒ การประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน “การพัฒนาการจัดการ 
  อาชีวศึกษาเพื่อคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและมาตรฐานระดับสากล 
  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” ณ โรงแรม ดิ เอ็ม เพลส เชียงใหม่ จังหวัด 
  เชียงใหม ่วันท่ี ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข 3) 

มติท่ีประชุม ................................................................................ 
๔.๒ นโยบายการด าเนินงาน อ.กรอ.อศ. ของส านักงานคณะกรรมการการ 

                                     อาชีวศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข 4) 

การน านโยบาย.../ 
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- การน านโยบายลงสู่การปฏิบัติแบบการมีส่วนร่วม 

มติท่ีประชุม.......................................................... 
   ๔.๓ ตารางแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการด าเนินงานของ อ.กรอ.อศ. 
                                     ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๖ โครงการ โดยนายสุรเดช สมศรีโย 
                                     อนุกรรมการและเลขานุการ อ.กรอ.อศ. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค 
                                     ตะวันออกเฉียงเหนือ (เอกสารหมายเลข 5) 

มติท่ีประชุม .................................................................. 
    - โครงการที่ ๓ การขับเคล่ือนคณะท างานตามค าส่ัง(รอลงนาม) 

  ตารางร่างค าส่ังกระทรงศึกษาธิการ (เอกสารหมายเลข 6) 
                                           อ.กรอ.อศ. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ (วันนี้วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) 
       - สรุปจ านวนคณะอนุกรรมการ/สมาชิกท่ีเข้าร่วมในวันนี้ ประกอบด้วย.... 

มติท่ีประชุม ............................................................................ 
- โครงการที่ ๔ การขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนา อ.กรอ.อศ.กลุ่ม 
   อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
   (ร่างก าหนดไว้ จ านวน ๒ เรื่อง) 

๑. เร่ือง ความพึงพอใจสถานประกอบการท่ีมีต่อการจัดการศึกษา 
               อาชีวศึกษา “อ.กรอ.อศ. ๒๖ กลุ่มอาชีพร่วมกับ อ.กรอ.อศ. 
               กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร่างช่ือเรื่อง) 
              มอบหมายใหว้ิทยาลัย................... 

๒. เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการอาชีวศึกษา 
    ร่วมกับ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (ร่างช่ือเรื่อง)  มอบหมายใหว้ิทยาลัย........ 
มติท่ีประชุม ................................................................... 

- โครงการที่ ๕ การขับเคล่ือน อ.กรอ.อศ.สร้างความร่วมมือกับสถาน 
  ประกอบการท่ีมีศักยภาพ(MOU) เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนา 
  ก าลังคนอาชีวศึกษา ๒๖ กลุ่มอาชีพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ภาพการด าเนินงานตามโครงการท่ี 5 (เอกสารหมายเลข 7) 

มติท่ีประชุม ................................................................. 
- โครงการท่ี ๖ การสรุปผลงานการขับเคล่ือนคณะท างานอ.กรอ.อศ.  
  กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
- (ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี) 

มติท่ีประชุม ................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
 
 
 
 



 
    

 
ตารางแผนงาน/โครงการประชุม อ.กรอ.อศ. 

กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
โครงการ

ท่ี 
รายการ วันเดือนป ี จ านวนเงิน

(บาท) 
สถานที ่ ผู้แจ้ง 

๑ การประชุมคณะกรรมการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มฯ 
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๒) 

  ณ วกศ.
ปทุมธานี 

สอศ./
ด าเนินการ
แล้ว 

๒ การประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน “การ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
วิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและมาตรฐานระดับ
สากล” (ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒) 

  เชียงใหม่ สอศ./
ด าเนินการ
แล้ว 

๓ โครงการขับเคล่ือนคณะท างานตามค าส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการ อ.กรอ.อศ. ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๒(ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒) 

๓๑ ส.ค. 
๖๒ 

 อุบลราชธานี ภาคฯ/วันนี้ 

๔ การขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนา อ.กรอ.อ
ศ.ท่ีมีต่อความต้องการ ๒๖ กลุ่มอาชีพ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ านวน ๒ เรื่อง) 
๑. เรื่อง ความพึงพอใจสถานประกอบการท่ี
มีต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา “อ.กรอ.อ
ศ.ท้ัง ๒๖ กลุ่มอาชีพ” 
๒. เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้ามามีส่วน
ร่วมจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับ อ.กรอ.อศ. 
กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ๕๐,๐๐๐ 
(สถานศึกษา
ละ 
๒๐,๐๐๐ 
บาท) 

วิทยาลัย..... 
วิทยาลัย...... 

-ภาคฯ/วันนี้ 
-สถานศึกษา 
จ านวน ๒ 
แห่ง 

๕ การขับเคล่ือน อ.กรอ.อศ.สร้างความร่วมมือ
(MOU)กับสถานประกอบการท่ีมีศักยภาพ 
เพื่อการสนับสนุนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา ๒๖ กลุ่มอาชีพ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒) 

 ก.ย. ๖๒  อุบลราชธานี ภาคฯ/ ขอ
งบประมาณ
จาก สม. 

๖ โครงการสรุปผลงานการขับเคล่ือน
คณะท างาน กลุ่มอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒) 

 ก.ย.๖๒  อุบลราชธานี ภาคฯ 

      

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจ่ายร่วมกันได้ 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 5 



 
 
 

 
ภาพการด าเนินงานตามโครงการที่ ๕  

ลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา(MOU) ๒๖ กลุ่มอาชีพ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ประมาณ ๕๐-๖๐ คู(่๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้ที่ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)จัดการศึกษา อ.กรอ.อศ. ๒๖ กลุ่มอาชี (กลุ่มนโยบาย/สนับสนุน) 
๑. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคฯ/ประธาน อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมภาคฯ 
๒. ประธานอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพท้ัง ๒๖ กลุ่ม(ท่ีสามารถเข้าร่วม) 
๓. ประธานกรรมการ/ผู้จัดการสถานประกอบการ (ท่ีสามารถเข้าร่วมจัดการศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๑. จัดท าหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการ/ร่วมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานประกอบการรองรบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๓. สถานประกอบการรองรับการมีงานท าเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 
 
 

 

 

 

ประธานสภาอุตฯภาคฯ/ประธาน
คณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ.

กลุ่มอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เอกสารหมายเลข 7 

ประธานคณะอนุกรรมการ  
อ.กรอ.อศ.ท้ัง ๒๖ กลุ่มอาชีพ 

 

ประธานสภาอุตฯจังหวัด (๒๐ 
จังหวัด) 

- สถานประกอบการท่ีมีศักยภาพ 
จ านวน ๑-๒ แห่ง/จังหวัด 

ประธานสภาอุตฯกลุ่มจังหวัด
ภาคฯ ท่ี ๑-๕ 

-สถานประกอบการท่ีมีศักยภาพ 
จ านวน ๑๐-๑๒ แห่ง 
 

การลงนามความร่วมมือ
อ.กรอ.อศ.กลุ่ม

อุตสาหกรรมภาคฯ 
 



 
สรุปรายงานการประชุม 

คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษา (อ.กรอ.อศ.)  
กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปทุมมาศ โรงแรมสนุียแ์กรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 
.............................................................. 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ก่อนวาระการประชุม 

- ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสุรเดช สมศรีโย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค 
  อุดรธานี) มอบของท่ีระลึกให้กับ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  /ประธาน อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นายสิทธิชัย โควสุรัตน์) 
- นายสิทธิ ชัย โควสุรัตน์  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ อกรอ.อศ .ก ลุ่มอุตสาหกรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและเปิดประชุม 
- คณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกท่าน แนะน าตนเอง 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ๑.๑ ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สอศ ท่ี ๘๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการรว่มภาครัฐ
และเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ปีงบประมาณ 2562 ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการลงนาม เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม  2562 

  ๑.๒ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) 
ด้านนโยบาย มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสนับสนุนการด าเนินงานของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ อ.กรอ.อศ.  
ทุกกลุ่ม ดังนี้ ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(กรอ.อศ.) ประสานงานข้อมูลก าลังคนในแต่ละกลุ่มอาชีพในทุกระดับ เพื่ อน าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาการวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ประสานและให้ข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการก าหนดคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ และร่วมผลักดันผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาให้ได้รับโอกาสการมีงานท า และได้รับ
ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ ประสานงานและสนับสนุนการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการในแต่ละกลุ่มอาชีพ ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถและ
ประสบการณ์ของครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ และร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลังคนของ
ประเทศเป็นการเร่งด่วน 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
   ๔.๑ การประชุม/เข้าร่วมของคณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีผ่านมา  

     - ครั้งท่ี ๑ การประชุมคณะกรรมการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมฯ  
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  

/ครั้งท่ี 2 ... 
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     - ครั้งท่ี ๒ การประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
เพื่อคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและมาตรฐานระดับสากลเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” ณ โรงแรม ดิ เอ็ม เพลส 
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี ๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ คุณพิเชฐ แสงนิศากร ประธานสภาอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เข้าร่วมประชุมแทนท่าน ประธาน (นายสิทธิชัย โควสุรัตน์) อ.กรอ.อศ.พร้อม
ช้ีแจงในท่ีประชุม (แต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้เนื่องจากถนนท่ีจะเดินทางมาประชุมท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี เส้นทางขาด เพราะน้ าท่วม)  
   นายอดิ เรก   หงส์พูนพิ พัฒ น์  ประธานสภาอุ ตสาหกรรมก ลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงการเสียชีวิตของ นายสมศักด์ิ  ศรีบัวรอด ประธานสภา
อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงเสนอให้มีการแจ้งเปล่ียนอนุกรรมการแทน
นายสมศักดิ์  ศรีบัวรอด ท่ีเสียชีวิต 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๒ นโยบายการด าเนินงาน อ.กรอ.อศ. ของส านักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ในการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติแบบการมีส่วนร่วม อ.กรอ.อศ. กลุ่มอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเป็นกลุ่มนโยบายด าเนินการขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุน ดังนี้ 

- ส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 
อาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา เพื่อรองรับ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพ 

- สนับสนุนสถานประกอบการในพื้นท่ีให้ความร่วมมือการด าเนินงานใน อ.กรอ.อศ. 
กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ก าหนดความต้องการด้านแรงงาน(Demand Side) ในกลุ่มอาชีพ 
- อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องร่วมแก้ไขปัญหาการ 

ขาดแคลนก าลังคนของประเทศเป็นการเร่งด่วน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
   ๔.๓ โครงการแผนปฏิบัติการด าเนินงานของ อ.กรอ.อศ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ๑. โครงการขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนา อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๒ เรื่อง ให้น าไปไว้ในแผนงาน/งบประมาณปี ๒๕๖๓ เนื่องจากระยะเวลามีจ ากัด 

 ๒. การขับเคล่ือน อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหฯ สร้างความร่วมมือกับสถาน 
ประกอบการท่ีมีศักยภาพ(MOU) เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับสถาน
ประกอบการในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคฯ /ประธาน อ.กรอ.อศ. ได้ 
มอบหมายให้คุณสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการ
ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อมาร่วมลงนามความร่วมมือกับ อ.กรอ.อศ.ในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร (เป็นการเริ่มต้น) ดังนี้ 

๑. สถานประกอบการในพื้นท่ีประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน ๑ จ านวนประมาณ ๒ แห่ง 

๒. สถานประกอบการในพื้นท่ีประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน ๒ จ านวนประมาณ ๑๐ แห่ง 

/3.สถานประกอบการ... 
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๓. สถานประกอบการในพื้นท่ีประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนกลาง จ านวน ๒ แห่ง 
๔. สถานประกอบการในพื้นท่ีประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง ๑ จ านวน ๒ แห่ง 
๕. สถานประกอบการในพื้นท่ีประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง ๒ จ านวนประมาณ ๑๐ แห่ง รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๖ แห่ง 
ท้ังนี้ คณะกรรมการตามค าส่ังและสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมการลงนามความร่วมมือ  

สามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าท่ีพักได้ตามสิทธิ์จากงบประมาณของโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
  การประชุมคณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีมติ
ให้มีการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ ในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์
โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพการประชุม 
คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษา (อ.กรอ.อศ.)  

กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปทุมมาศ โรงแรมสนุียแ์กรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 

********************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพการประชุม 
คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษา (อ.กรอ.อศ.)  

กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปทุมมาศ โรงแรมสนุียแ์กรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 

********************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


