
แบบรายงานผลการประชุม อ.กรอ.อศ. ปีงบประมาณ 2562  
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 

ครั้งที่ 2/2562  
วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย          

ผลการประชุม ข้อเสนอแนะในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 - คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ ประธาน อ.กรอ.อศ.
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
 การประชาสัมพันธ์ การเข้าฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 
 การสัมภาษณ์งานในสถานประกอบการ  
 - ดร .ประมวล  วิลาจันทร์  กรรมการและ
เลขานุการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกล
และงานโลหะ 
 แจ้งร่างค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) 
 แจ้งค าสั่ง ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร 
 แจ้งผลการได้รับอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคหล่อโลหะ  
 รายงานการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ร่วมกับ อ.กรอ.อศ.
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
(อ.กรอ.อศ.สัญจร)  
 1. รายงานการประชุมสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  
 - วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
  จ านวน 25 คน ปวส.1 เพศชาย 
  จ านวน 25 คน ปวส.2 เพศชาย 
  จ านวน 7   คน ปวส.2 เพศหญิง 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 
  จ านวน 11 คน ปวช.2 เพศชาย 
  จ านวน 19 คน ปวส.1 เพศชาย 
  จ านวน 1   คน ปวส.1 เพศหญิง 
 2. รายงานการประชุมสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 - วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
  จ านวน 1 คน  ปวส.1 เพศชาย 
 3. รายงานการประชุมสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
 - วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  
  จ านวน  30  ปวส. 1 เพศชาย 
 - วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  
  จ านวน  33  ปวส. 1 เพศชาย 
 4. รายงานการประชุมสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละการจัดการโนนดินเเดง 
  จ านวน 7   คน ปวช.2 เพศชาย 
 - วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ   
  จ านวน 1   คน ปวส.1 เพศชาย 
  จ านวน 6   คน ปวส.1 เพศหญิง  
  จ านวน 12 คน ป.ตรี   เพศชาย 
  จ านวน 2   คน ป.ตรี   เพศหญิง  
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 แจ้งปฏิทินการด าเนินงาน อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพ
วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ประชุมโครงการการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ (เครื่องจักรกลการเกษตร)  
ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  
 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครู  
ด้านการเรียนออนไลน์ ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
 วันที่ 5-11 สิงหาคม 2562 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติ ง านซ่ อมบ า รุ ง เครื่ องจั กรกล ( Mechanical) 
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมระดับกลาง      
ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง   
 วันที่ 15 สิงหาคม -12 กันยายน 2562 อ.กรอ.อศ.
สัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา เข้าการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ  
  
   
   
 
 
 
 
 
 

 - นายพรชัย บุบผามาลา รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 สอบถามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคหล่อ
โลหะ ซ้ ากับหลักสูตร ของ สอศ. หรือไม่ 
 - ดร.ประมวล วิลาจันทร์ กรรมการ
และเลขานุการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพ
วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคหล่อโลหะ  
เป็นโครงสร้าง และออกแบบหลักสูตร ร่วมกับ
สถานประกอบการ และการตั้งชื่อหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
นักศึกษา 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติ
งานซ่อมบ ารุง เครื่องจักรกล (Mechanical) 
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมระดับกลาง  
ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
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ผลการประชุม ข้อเสนอแนะในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ดร.ประมวล วิลาจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
 แจ้งรายงานการประชุม (อ.กรอ.อศ.สัญจร)  
 1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
 4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 -  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 -  
  
   
 
   
 

 

 

 
       ผู้รายงาน     
        (นายประมวล  วิลาจันทร์) 
        เลขานุการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
        วันที่ 10 ตุลาคม 2562 


