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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน   

เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
ครั้งท่ี 1/2562 

วันศุกร์ท่ี  7  มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องทรัพย์มณี  ช้ัน 2  โรงแรมทาวน์  อิน ทาวน์  กรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------- 
 
คณะกรรมการท่ีมาประชุม 

1. นายอรรถพล  สังขวาสี  ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือ  
2. นางสาววัลภา  สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 
3. นางชไมพร  ตุ้มพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางพุทธชาด  ศุภลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางชไมพร  ตันติวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญซัพพลายเชนและศุลกากร 
6. นางสาวชุติมาพร  หมอนใหญ่  ผู้อํานวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 
7. นางสาวรติมา  จิวจินดา  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ

     แห่งประเทศไทย  
8. นายชัยยงค์  เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 
9. นายนิพนธ์  สังกลม  กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท โลจิสติกส์ เพอร์ซันเนล แมนเนจเม้นท์ จํากัด 
10. นายเจษฎา  ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จํากัด 
11. นายชัชวาล  อินทร์ยังดี ประธานท่ีปรึกษา 

ห้างหุ้นส่วนจํากัดแดนดารูญโรจิสติกส์ 
12. นางสาธิกา  ศุภกีรติโรจน์ ผู้อํานวยการกลุ่มระบบความร่วมมือ สํานักความร่วมมือ 
13. นางสุรางค์  อภิรมย์วิไลชัย ผู้อํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
14. นายเกษียร  มีแต้ม  ผู้อํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 
15. นายวัชรพงศ์  ฝั้นต๊ิบ  ผู้อํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
16. นายอนุสิษฐ  ประเสริฐดี รองผู้อํานวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 
17. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
18. นายสุเมธ  ม่วงหม่ืนสุข รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
19. นางสาวเครือฟ้า อุทธิยา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
20. นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
21. นายตรัยทิพย์  เขียวสด  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
22. นางริสา  ทองชื่น  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
23. นางสาวพีรยา  พรมประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
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24. นางปิยะนันท์  ประครอง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
25. นายวีรศักด์ิ  พรหมโสภา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
26. นายพรชัย  แย้มบาน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
27. นางรัตนา  แสงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 
28. นางพิสมัย  บุดดา  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
29. นางอทิติยา  ธงสันเทียะ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
30. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์วิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
31. นายพิชชานันท์ พวงน้อย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 
32. นางสาวเบญญาภา ศรีอ่อน  วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ 
33. นางโชติรัตน์  แกมจินดา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

การต่อเรือหนองคาย 
34. นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
35. นางชนัดดา  สุวรรณกลาง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
36. นางจันทรา  โหประพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
37. นางนภัทร  ปลัดศรีช่วย วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
38. นางดารารัตน์  อัศวสรรพวัด วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 
39. นางธัญลักษณ์  เอกสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 
40. นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา     จังหวัดชลบุรี 
41. นางสาวนริศรา  คําสนิท  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
42. นางสาวสุนันท์  ฉัตรนิเทศตระกูล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
43. นางสาวสุทธารัตน์ นารถสูงเนิน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
44. นางสุภัทรา  ประสงค์ชัย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร   
45. นางนวลพิศ  ลิ้นกนกรัตน์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
46. นายสมภพ  ชิมารักษ์  วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
47. นางสาวภัทรภรณ์ แย้มดอกบัว วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
48. นายคมสรรค์  ภูทอง  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
49. นางสาวอาภาพร คําสาระภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
50. นางสาวรพีพรรณ พันธุ์จึงเจริญ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
51. นายวรพล  อินทรกําแหง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 
52. นางวารุณี  เบญจผลาพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

พระนครศรีอยุธยา 
53. นางวาสนา  เวฬุวนารักษ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
54. นายเฉลิมชัย  งามทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
55. นางสุภางค์ศรี  อํ่าสุดใจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
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56. นางสาวพนิดา  ชมยินดี  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
57. นางสาวประภาศิริ เกตุสัตบรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
58. นางสาวปานทิพย์ จันทรเรืองฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
59. นางสาวสุรัตนี  เสนีชัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

นครศรีธรรมราช 
60. นางพิสมัย  รัตนคํา  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง 
61. นางสาวกชมน  พิชัยยุทธ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  จังหวัดพระนครศรีธรรมราช 
62. นางสาวสุภาภรณ์ ราชจินดา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
63. นายอัธฌพร  อังภินันพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
64. นางกรรณิกา  มานพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
65. นายชัยวัศ  ติวสร้อย  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
66. นางกนกพร  พิชัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์   
67. นางจรรยา  เปรมประยูร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
68. นางชนาธิป  อรุณสุรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
69. นางปิยะพร  พิมพ์พยอม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
70. นางสาวอัญชลี  คําเพราะ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
71. นางสาวจิราพร  นูมหันต์  พนักงานบริหารท่ัวไป(ด้านวิชาการศึกษา) 

สํานักความร่วมมือ 
72. นางสาวชนรดี  บัวฉํ่า  เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
73. นางภิญญามาศ สันติพงศ์รัตนา เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ      

 นายอรรถพล   สังขวาสี    ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือ ประธานการประชุมกล่าวเปิดและ
แสดงความยินดีกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) ท่ี
สามารถเพ่ิมสถานศึกษาท่ีเปิดทําการเรียน การสอน ด้านโลจิสติกส์ได้มากถึง  57  วิทยาลัย ณ ขณะนี้  ขอชื่นชมใน
ความสําเร็จ ในอนาคตเราจะนั่งมองนักศึกษาเหล่านี้ด้วยความภาคภูมิใจ  ท่ีเขา   เติบโต  ออกสู่สังคมด้านแรงงานท่ีมี
คุณภาพด้วยหลักสูตรท่ีเราสร้างข้ึน  เพ่ือต่อสู้กับความคาดหวังของครอบครัวท่ีมุ่งแต่ปริญญา   
 นอกจากนี้ กลุ่มคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) มีเป้าหมายท่ีจะผลิตนักเรียน นักศึกษา และครูให้ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้
ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน เรายิ่งต้องผลิตและพัฒนากําลังคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือเข้าสู่เส้นชัย
พร้อมกันในปี  2563       
 1.1  แนะนําคณะกรรมการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 นางสุรางค์   อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ในฐานะอนุกรรมการ 
และเลขานุการกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกท่านสู่ครอบครัวโลจิสติกส์  และ
ขอให้คณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่ละท่านแนะนําตัว  
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 คณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แนะนําตัว เรียงตามลําดับ 
รายชื่อคณะอนุกรรมการ 
 1.2  แนะนําหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แนะนําตัวตามลําดับรายชื่อแยกตามภาค 

 นางสุรางค์   อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ในฐานะอนุกรรมการ 
และเลขานุการกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกท่านสู่ครอบครัวโลจิสติกส์  
ครอบครัวท่ีสร้างครูให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือสร้างศิษย์ของเราสู่สถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ   
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องการรับรองรายงานการประชุม   
    - ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง  
       3.1  กิจกรรม อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ปีงบประมาณ  2561   
    -  Smart R Cheewa for logistics  2018 
   -  สรุปผลการดําเนินงานความต้องการกําลังคน 
   - รายงานการวิจัยความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ 

นางสุรางค์   อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ในฐานะอนุกรรมการและ 
เลขานุการกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  แจ้งท่ีประชุมถึงผลงานกิจกรรม อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ 
ปีงบประมาณ  2561  ดังมีเอกสารประกอบการประชุมท่ีทุกท่านได้รับในกระเป๋าเอกสารท้ังหมด  ซ่ึงทางทีมงานได้
รวบรวมและสรุปผลไว้ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว  ท้ังนี้ขอให้ นางกนกพร  พิชัย  นําเสนอท่ีประชุมต่อไป 

  นางกนกพร   พิชัย   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  ชี้แจงกิจกรรม ท้ัง 3 กิจกรรมท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ  2561  ซ่ึงประกอบด้วย  
    - Smart R Cheewa for logistics  2018 
   - สรุปผลการดําเนินงานความต้องการกําลังคน  โดยใช้วิธีการกรอกข้อมูลผ่านระบบ 
Google Form ทําให้สามารถสรุปและรวบรวมผลได้อย่างรวดเร็ว 
   - รายงานการวิจัยความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ท่ีเน้นคุณธรรม นําทักษะวิชาชีพ ทําให้ได้ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพสถานประกอบการ 
มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ความพึงพอใจต่อทักษะการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับดี   

   นางสุรางค์   อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ในฐานะอนุกรรมการและ
เลขานุการกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แจ้งท่ีประชุมเอกสารท่ีแจกไปในกระเป๋านั้น  ทีมงานจะแนบไฟล์ 
PDF  ไว้ในกลุ่มไลน์โลจิสติกส์  ทุกท่านสามารถเข้าไปเปิดดูและ Download  ได้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนี้  
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
     4.1 สรุปการประชุมการดําเนินงานขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา  “มหกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน” วันท่ี 6 - 7  มีนาคม  2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี  

 นายอรรถพล   สังขวาสี    ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือ ประธาน ขอให้ทุกท่านในท่ีประชุม
เตรียมตัวก้าวหน้าไปด้วยกัน  เราจะส่งนักศึกษาของเราไปสู่  ASEAN  เพราะขณะนี้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของ
นักศึกษาเราอยู่ ระดับ 8  ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีสูง  สามารถทํางานในประเทศต่าง ๆ ใน ASEAN  ได้ ท่ีสําคัญปี 2563
ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน  ขณะนี้เราทํามาตรฐานสาขาวิชาการโรงแรม ระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศ
อินโดนีเซีย เรียบร้อยแล้ว สาขาวิชาอ่ืน ๆ ก็จะตามมา  

 นางสุรางค์   อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ในฐานะอนุกรรมการ 
และเลขานุการกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวสรุปการดําเนินงานขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา  
“มหกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” วันท่ี 6 - 7  มีนาคม  2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี  โดยใน
วันนี้มีการออกบูท  รับสมัครงานของสถานประกอบการ ซ่ึงในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์มีบริษัท อีเก้ิล แอร์ แอนด์ ซี จํากัด 
มารับสมัครงานผ่านแอปพริเคชั่น 
 4.2  แผนปฏิบัติการการดําเนินงาน อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ปีงบประมาณ  2562 

 นางสุรางค์   อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ในฐานะอนุกรรมการ 
และเลขานุการกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แจ้งท่ีประชุม เรื่องแผนปฏิบัติการดําเนินงาน อ.กรอ.อศ. กลุ่ม
อาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังแนบ  
   มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเสนอพิจารณา  

 5.1  โครงการสร้างนักเทคโนโลยีกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 นางสุรางค์   อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ในฐานะอนุกรรมการ 
และเลขานุการกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ขอมติท่ีประชุม โครงการตามแผนการดําเนินงาน อ.กรอ.อศ.
โครงการสร้างนักเทคโนโลยีกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สถานศึกษาของแต่ละ
วิทยาลัยฯ จะได้งบประมาณ  4,000 บาทต่อวิทยาลัย  โดยให้วิทยาลัยฯ ท่ีสนใจ จัดส่งรายงานโครงการฯ  มาท่ี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ซ่ึงเป็นเลขาฯ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  พร้อมชุดเบิกตาม
ระเบียบการเงินและพัสดุ  ท้ังนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์จะจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังวิทยาลัยฯต่าง ๆ ภายหลัง
การประชุมฯ 
 นางกนกพร   พิชัย  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กล่าวเสริมเรื่องการจัดทําโครงการเน้น
เป็นโครงการ โดยทํากระบวนการวิจัยเป็นฐาน  เน้นมีผลงานเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือเป็นงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์  สะท้อนให้เห็นศักยภาพของนักศึกษาว่าคิดวิเคราะห์เป็น 

 นายนิพนธ์  สังกลม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โลจิสติกส์ เพอร์ซันเนล แมนเนจเม้นท์ จํากัด
เสนอท่ีประชุมฯ  การทําผลงานตามโครงการฯ นี้ ควรจัดให้มีการประกวด เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ 

 

/ดร.ชุติมาพร... 
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 ดร.ชุติมาพร  หมอนใหญ่   ผู้อํานวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  ขอเสริมเรื่องการสร้างแรง
บันดาลใจ  ท้ังนี้เคยได้ไปเป็นกรรมการร่วมประเมินการนําเสนอโครงการฯ ของวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ทําให้ทราบ
ปัญหาท่ีนักศึกษาต้องเผชิญ คือ งบประมาณ และการใช้สํานวนในการเรียบเรียงเอกสารท่ีเป็นทางการ แต่ก็มีหลาย
โครงการฯ ท่ีมีผลงานดีมาก  และปัจจุบันน้อง ๆ กลุ่มนี้ได้เข้าไปทํางานเริ่มงานในตําแหน่ง Super Visor เพราะ
โครงการฯ  ต่างจากคนอ่ืนท่ีต้องเริ่มงานจาก Staff นับเป็นการต่อยอดในการทํางานท่ีดีสําหรับนักศึกษา 
   มติท่ีประชุม เห็นด้วย 

  5.2  โครงการพัฒนาครูผู้สอน :  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ SKA    
ตามมาตรฐานสากล 

 นางสาววัลภา   สถิรชวาล  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  ขอมติท่ีประชุมปรับโครงการ
พัฒนาครูผู้สอน : อบรมเชิงปฏิบัติการฯ  เป็นโครงการพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาโลจิสติกส์ให้เป็น  Interactive  ตาม
มาตรฐาน  UN เพ่ือให้เราเดินไปอย่างมีแบบแผนและมีความสุข  โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ท้ังนี้ การอบรมครูเพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน UN  และสอดคล้องกับงบประมาณโครงการฯ โดย  ดร.กฤษฎ์  ฉันทริราพร  รองประธาน
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรนี้  ได้ให้คําแนะนํา ขอให้ครูผู้สอนมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
เนื่องจากหลักสูตรท้ังหมด 4  Module  เป็นภาษาอังกฤษ    

 

 

 

 

 

 
 
 นางสุรางค์   อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ในฐานะอนุกรรมการ 
และเลขานุการกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอมติท่ีประชุม การอบรมท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด  คือ Module 4 
Logistics  Management   
   มติท่ีประชุม เห็นสมควร 

 5.3  โครงการวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 นางสุรางค์   อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ในฐานะอนุกรรมการ 
และเลขานุการกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แจ้งท่ีประชุมรับทราบว่าโครงการดังกล่าว  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์กําลังดําเนินการ โดยในวันนี้ได้นําแบบสอบถามเก่ียวกับโครงการดังกล่าวมาแจกเพ่ือขอความร่วมมือทุก
ท่านตอบแบบสอบถามและส่งคืนหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
   มติท่ีประชุม รับทราบและตอบแบบสอบถาม 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
     6.1  สํารวจข้อมูลด้าน  Supply  Side  จากสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 

นางสุรางค์   อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ในฐานะอนุกรรมการ 
และเลขานุการกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ขอความร่วมมือ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ทุก
วิทยาลัยฯ กรอกข้อมูลด้าน Supply Side  ตามแบบฟอร์มในระบบ  Google Form  
   มติท่ีประชุม รับทราบและกรอกข้อมูล 
 

   6.2  กําหนดวัน  เวลา  การประชุม อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์  ครั้งท่ี  2/2562 

นางสุรางค์   อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ในฐานะอนุกรรมการและ 
เลขานุการกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ขอพิจารณางบประมาณในการดําเนินการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 
แล้วจะแจ้งวันเวลา การประชุมให้ทราบใน Line กลุ่ม  

เลิกประชุม   17.00  น. 
 
 
 

   นางสุรางค์    อภิรมย์วิไลชัย 
            อนุกรรมการและเลขานุการกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    

นางกนกพร   พิชัย 
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         นางภิญญามาศ   สันติพงศ์รัตนา 
ผู้บันทึกการประชุม 


