
แบบรายงานผลการประชุม อ.กรอ.อศ. ปีงบประมาณ 2562  
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลและงานโลหะ 

คร้ังที่ 1/๒๕๖2  
วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 09.๐๐-12.00 น.  

ณ ห้องประชุม Gs 1 – Room 3 ชั้น 3 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย           

ผลการประชุม ข้อเสนอแนะในการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 - คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ ประธาน อ.กรอ.อศ.
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ  
 แจ้งในที่ประชุมให้ทราบการย้ายสถานที่ประชุมจาก
เดิมเป็นศูนย์สิริกิต เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ดร.ประมวล วิลาจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
 การพัฒนาหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคหล่อโลหะ 
เนื่องจากหลายวิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จะดำเนินการเปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชา
เทคนิคหล่อโลหะ ทางด้านคณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ.     
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ ไปดูงานกับ
ทางผู ้แทนของกลุ ่มเทคนิคหล่อโลหะ เมื ่อวันที ่ 5-6 เดือน
มกราคม 2562 และสรุปให้ที่ประชุมได้รับทราบ และก็ได้
เห็นชอบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา ซึ่งคณะทำงานพัฒนา
หลักสูตรหล่อโลหะ ได้นำเป็นรายละเอียดในที่ประชุมได้ทราบ
และร่วมพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - นายรุ ่งวิจักษณ์ หวังมวนกลาง คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคนิคหล่อโลหะ 
 นำเสนอ และปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร การจัด
แผนการเรียนรู ้ เพื ่อสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยกำหนดกรอบงานแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
 3103-5501 งานเทคนิคหล่อโลหะ 1 *-*-* 
 3103-5502 งานเทคนิคหล่อโลหะ 2 *-*-*  
 3103-5503 งานเทคนิคหล่อโลหะ 3 *-*-* 
 3103-5504 งานเทคนิคหล่อโลหะ 4 *-*-* 
 3103-5505 งานเทคนิคหล่อโลหะ 5 *-*-* 
 

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ รายวิชา 
1. ออกแบบเขียนแบบ
กระสวน การออกแบบ
งานหล่อโลหะ 

1. การออกแบบและเขียนแบบ
กระสวน 
2. การออกแบบงานหล่อโลหะ 

2. ทำกระสวน  
ทำแบบหล่อ 

1. การออกแบบและเขียนแบบ
กระสวน 
2. การออกแบบงานหล่อโลหะ 
3. กระบวนการหล่อ 1 

3. ควบคุมเตาหลอม 
ควบคุมการหลอม
โลหะ 

1. กระบวนการหล่อ 1 
2. การออกแบบงานหล่อโลหะ 
3. การออกแบบและเขียนแบบ
กระสวน 
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กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
 ปรับองค์ความรู้ในห้องเรียน และปรับการเรียนใน
สถานประกอบการ ข้อสำคัญของการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการคือครูฝึกในสถานประกอบการ กับการกำหนด
แผนการฝึกอาชีพ 
 - ดร.ประมวล วิลาจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
 อยากให้หาร ือ ความเห็นชอบการปร ับเปลี ่ยน
โครงสร้างหลักสูตรในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางาน
เทคน ิคหล ่อโลหะ เพ ื ่อนำเสนอสำน ักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 - ดร.ประมวล วิลาจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
 ปฏิทินการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ. 
อศ.) กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -คุณพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ผู้ชำนาญการ
ด้านความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 การเขียนแผนการฝึกอาชีพ สถานศึกษากับ
สถานประกอบการ ต้องเขียนแผนการฝึกอาชีพ
ร่วมกัน   
 ในรายวิชาต้องกำหนดหน่วยกิตอย่างชัดเจน 
มีสถานศึกษารายวิชาเหมือนกัน แต่หน่วยกิตไม่
เท่ากัน เพ่ือลดปัญหาการรับรองหลักหลักสูตร  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 กิจกรรมที่ ๑ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 โครงการประชุม อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพวิศวกรรม
เครื่องจักรกลและงานโลหะ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 งบประมาณ ๖๐,๐๐๐   บาท 
 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กิจกรรมที่ ๒ เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒ 
 โครงการประชุม กลุ่มอุตสาหกรรมการต่อเรือ 
ซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ๓ ครั้ง/ปีงบประมาณ 
 งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 กิจกรรมที่ ๓ เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒ 
 โ คร งการประช ุ ม  กล ุ ่ ม อ ุ ตส าหกร รม ก า ร
เครื่องจักรกล 
และโลหะการ ๓ ครั้ง/ปีงบประมาณ 
 งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กิจกรรมที่ ๔ เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒ 

 โครงการประชุม กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ๓ 
ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการประชุม อ.กรอ.อศ. ปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลและงานโลหะ 

คร้ังที่ 1/๒๕๖2  
วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 09.๐๐-12.00 น.  

ณ ห้องประชุม Gs 1 – Room 3 ชั้น 3 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย           

ผลการประชุม ข้อเสนอแนะในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 กิจกรรมที่ ๕ เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒ 

 โ คร งการประช ุ ม  กล ุ ่ ม อ ุ ตส าหกร รม ก า ร
เครื่องจักรกลการเกษตร ๓ ครั้ง/ปีงบประมาณ 
 งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
           กิจกรรมที่ ๖ วันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ อ.กรอ.อศ.  
 กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
    งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
  จังหวัดสมุทรสาคร 
  จังหวัดนครปฐม 
 กิจกรรมที่ ๗ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

 โครงการส่งเสริมความร่วมมือและสิทธิประโยชน์ 
ของสถานประกอบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา 
 กิจกรรมที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

 โครงการพัฒนาสื่อ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพ
วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ (เว็บไซต์ 
ประชาสัมพันธ์  
อ.กรอ.อศ.)        
 งบประมาณ ๓๐,๐๐๐   บาท 

 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 กิจกรรมที่ ๙ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

 โครงการพัฒนา Video Tape Recorder  อ.กรอ. 
อศ. กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
 งบประมาณ ๕๐,๐๐๐   บาท 

 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 

 กิจกรรมที่ ๑๐ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

 โครงการพัฒนาสื่อโปสเตอร์ อ.กรอ.อศ.  
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 

 งบประมาณ ๕๐,๐๐๐   บาท 

 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 

 กิจกรรมที่ ๑๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

 โครงการจัดทำป้ายแสดงผลงาน อ.กรอ.อศ.  
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 

 งบประมาณ ๔๐,๐๐๐   บาท 

 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 

 กิจกรรมที่ ๑๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
 โครงการพัฒนาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ในสถานประกอบการ 
 งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 กิจกรรมที่ ๑๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

 โครงการวิจัยความต้องการนักศึกษาฝึกอาชีพ
ระบบทว ิภาคีของ อ.กรอ.อศ.กล ุ ่มอาช ีพว ิศวกรรม
เครื่องจักรกลและงานโลหะปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 งบประมาณ ๕๐,๐๐๐   บาท 
 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
 กิจกรรมที่ ๑๔ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 โครงการประชุม อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพวิศวกรรม
เครื่องจักรกลและงานโลหะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
 งบประมาณ ๖๐,๐๐๐   บาท 
 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กิจกรรมที่ ๑๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ (เครื่องจักรกลการเกษตร) 
 งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
 กิจกรรมที่ ๑๖ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ 

 โครงการวิจัยหลักสูตรใหม่ที่ตรงตามสมรรถนะ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
 งบประมาณ ๘๕,๐๐๐   บาท 
 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
 กิจกรรมที่ ๑๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
 โครงการวิจัยประเมินการใช้หลักสูตร ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล  และ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคหล่อโลหะ 
 งบประมาณ ๘๕,๐๐๐   บาท 
 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง   

 



แบบรายงานผลการประชุม อ.กรอ.อศ. ปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลและงานโลหะ 

คร้ังที่ 1/๒๕๖2  
วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 09.๐๐-12.00 น.  

ณ ห้องประชุม Gs 1 – Room 3 ชั้น 3 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย           

ผลการประชุม ข้อเสนอแนะในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 กิจกรรมที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 โครงการพัฒนาค ู ่ม ือฝ ึกอาช ีพร ่วมก ับสถาน
ประกอบการ ๓๐ ชั่วโมง (ทุกสาขาวิชา 
 งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษากิจกรรมที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 โครงการพ ัฒนาท ักษะว ิชาช ีพและการสอน
ภาคปฏิบัติ 
ด้านซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องจักร (Electrical) สาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง (รุ่นที่ ๒) 
 งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
 กิจกรรมที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 โครงการจัดพิมพ์คู่มือฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ   
 งบประมาณ ๗๐,๐๐๐   บาท 

 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 

 กิจกรรมที่ ๒๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 โครงการประชุม อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพวิศวกรรม
เครื่องจักรกลและงานโลหะ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
 งบประมาณ ๖๐,๐๐๐   บาท 
 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  
 
 

 

 



แบบรายงานผลการประชุม อ.กรอ.อศ. ปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลและงานโลหะ 

คร้ังที่ 1/๒๕๖2  
วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 09.๐๐-12.00 น.  

ณ ห้องประชุม Gs 1 – Room 3 ชั้น 3 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย           

ผลการประชุม ข้อเสนอแนะในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 กิจกรรมที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒   
 โครงการวิจัยความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มีต่อการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
ภายใต้ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและ
งานโลหะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 งบประมาณ ๕๐,๐๐๐   บาท                 
 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 

 กิจกรรมที่ ๒๓ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
  โครงการประชุม อ.กรอ.อศ.กลุ ่มอาชีพวิศวกรรม
เครื่องจักรกลและงานโลหะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  
 งบประมาณ ๖๐,๐๐๐   บาท 
 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 กิจกรรมที่ ๒๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

 โครงการสรุปและจัดพิมพ์เอกสารการดำเนินงาน 
ภายใต้ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและ
งานโลหะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 งบประมาณ ๕๐,๐๐๐   บาท 
 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

-  
 

 

 

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


