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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารายละเอียดหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ค ำสั่งสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1 
ที่ 026/ 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)  
ระดับปริญญำตรี สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ) 

 

ตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2556 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงก าหนดวิธีการปฏิบัติในการ
บริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้สถาบันด าเนินการ
ตามแบบต่างๆ ที่ก าหนดในข้อ 9 ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตร (คอศ.1) โดยใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาที่เก่ียวข้องตามท่ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็น
แนวทางในการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) โดยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดเพ่ือให้
การด าเนินการพัฒนาหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายชื่อและต าแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1) นายบุญเลิศ ห้าวหาญ       ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1        ประธานที่ปรึกษา 
2) นายไกรสีห์ ชัยพรหม    รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1       รองประธานที่ปรึกษา 
3) นายนิเวศน์ มณีรัตน์     รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1       กรรมการที่ปรึกษา 
4) นายตุ๋ย  สุวงษ์        ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1      กรรมการที่ปรึกษา 

หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ส่ งเสริม สนับสนุนให้การปรับปรุ ง/พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี                         
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร                
เพ่ือผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ                

 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1) นายตุ๋ย  สุวงษ์        ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1      ประธานกรรมการ 
2) นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่     กรรมการ 
3) นางสุพิศ ยางาม  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่    กรรมการ 
4) นายธนวัฒน์ กณะบุตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  กรรมการ 
5) นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคล าพูน     กรรมการ 
 
                    //6) นายจีระพงษ.์............ 
 
 



    

6) นายจีระพงษ์    แสงวณิช  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคล าปาง     กรรมการ 
7) นายพลฤทธิ์    จินดาหลวง ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง    กรรมการ 
8) นายประภากร     วัชราคม ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน    กรรมการ 
9) นายอรรถกฤต    อินทะโย     รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่    กรรมการ 
10) นางศศิรส  บ ารุงวงศ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่    กรรมการ 
11) นายสุรัตน์    ศรีใจน้อย  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่    กรรมการ 
12) นางสาวยุภาภรณ์  เทพจันทร์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคล าพูน    กรรมการ 
13) นายจ าเนียร รัตนโชติ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคล าปาง      กรรมการ 
14) นายสันต์  ดวงประภา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     กรรมการ  
15) นายชัยสิทธิ์    สง่างาม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน     กรรมการ 
16) นางจงประนอม  ศรีพรหมมา ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่              กรรมการและ 

        ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต              เลขานุการ 
17) นางสาวนารินทร์   ปินต๊ะ   พนักงานราชการทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18) นางสาวมลธิชา    กันแก้ว  พนักงานราชการทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ก าหนดแผนการด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือ                   
สายปฏิบัติการ หลักสูตรปี 2556 โดยใช้มาตรฐานคุณวุฒิ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุน อ านวยความ
สะดวกและนิเทศติดตามการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและทันเวลา  

 

คณะกรรมกำรพัฒนำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) 

๑. สำขำวิชำเทคโนโลยียำนยนต์ วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

๑) นายนิมิต รศัมี   วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่      ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
คอ.ม.เครื่องกล 

๒) นายนรินทร์ ศรีธิการ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       คอ.ม.เครื่องกล            กรรมการ 
๓) นายอนุชิต  สร้างสกุล  วิทยาลัยเทคนิคล าปาง      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

       คอ.ม.เครื่องกล            กรรมการ 
๔) นายอุดม สัญญา  วิทยาลัยเทคนิคล าปาง      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

       คอ.ม.เครื่องกล            กรรมการ 
๕) ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
                    กรรมการ 
๖) รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้     ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ กรรมการ 
๗) นายศรีธร อุปค า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ กรรมการ 
๘) นางสาวเกยูร   จิตตางกูร บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จ ากัด   ผู้แทนสถานประกอบการ  กรรมการ 

 ๙) นายสุคนธ์ ตันเถระ  บริษัทอีซูซเุชียงใหม่เซลล์ จ ากัด  ผู้แทนสถานประกอบการ  กรรมการ 
 1๐) นายธวัช นนทธรรม  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คอ.ม.เครื่องกล         กรรมการและเลขานุการ 
 

                           //2. สาขาวิชา........... 



    

2. สำขำวิชำกำรบัญชี วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง 
๑) นางสาวประคอง  เจนคุณาวัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

บธ.ม.การบัญชีเพ่ือการวางแผนและควบคุม 
๒) นางปภัสสร อินทโสตถิ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

        บช.ม.            กรรมการ 
๓) นางบุษบา ครอบครอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        บช.ม.            กรรมการ 
๔) นางวรรณา เทพฉิม   วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        บช.ม.            กรรมการ 
5) นางเสาวนีย์   บุญเฉลิม   วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        บธ.ม.(การบัญชี)          กรรมการ 
6) นางอรนุช ชูพงศ์พันธุ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        บธ.ม.(การบัญชี)          กรรมการ 
7) นางนิตยา    หลวงจันทร์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)          กรรมการ 
8) พ.ต.ท.หญิง พวงผกา   มุ่งดี  อาจารย์ (สบ.3)   ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพัฒนาหลักสูตร  กรรมการ 
9) ดร.วิสุทธร   จิตอาร ี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ    กรรมการ 
10) ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม  มหาวิทยาลัยรังสิต    ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ    กรรมการ 
11) นางสุดปราณี มณีศรี  มหาวิทยาลัยพายัพ   ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ    กรรมการ                  
12) นายรนกร   ศุภจินต์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ    กรรมการ 
13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ  ศราภัยวานิช    สภาวิชาชีพบัญช ี   ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ กรรมการ 
14) นางสาวดวงโสภา  ศรีบหุงา ส านักงานโปรแทคซ์แอคเคาน์ติ้ง          ผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการ 
15) นางสาวเบญจมาภรณ์  เทพวิญญากิจ ส านักงานสอบบัญชีเบญจมาภรณ์  ผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการ 
16) นางอัญชนา เหมวงศ์กุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

บช.ม.         กรรมการและเลขานุการ 
 

3. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
๑) นางสุพัตร มูลเมือง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่   ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

       วท.ม. พืชสวน 
๒) นางพิมประไพ   สุขใส  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วท.ม.พืชไร่            กรรมการ 
๓) นางสุธา  ทองขาว  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       วท.ม.โรคพืช            กรรมการ 
๔) นางสาวปิยะฉัตร  ศรีสัตบุตร   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         วท.ม.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว        กรรมการ 
 
                  //5) นายสมบัติ………….. 
 



    

5) นายสมบัติ  กล้าจริง   หจก.สอยดาวกิจเกษตร      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
           บธ.ม.บริหารธรุกิจ           กรรมการ 

         วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 
6) นายธนัทชัย  ปัญญาฟอง บริษัท เชียงใหม่ซีดส์ จ ากัด      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

        ทล.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช         กรรมการ 
7) ผศ.พาวิน  มะโนชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพัฒนาหลักสูตร  กรรมการ 
8) รศ.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ    กรรมการ 
9) นายวิพัฒน์  ดวงโภชน ์สถานีเกษตรหลวงปางดะ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ    กรรมการ 
10) นายเสกสิทธิ์ สุขเสริม หจก.ไทยนอร์ทเทร์นซีดส์   ผู้แทนสถานประกอบการ   กรรมการ 
11) นายกฤษณะ ผามั่ง  บริษัทสามเหลี่ยมเมล็ดพันธุ์จ ากัด  ผู้แทนสถานประกอบการ   กรรมการ 
๑2) นายปิยะเกษม สายศร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่        กรรมการ 
๑3) นายสว่าง ธนะขว้าง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่       กรรมการ 
๑4) นางสาวปิยฉัตร ศรีสัตบุตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่      กรรมการ 
15) ดร.ดารณ ี  เกียรติสกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วท.ด.(พืชสวน)        กรรมการและเลขานุการ 
๑6) นางจงประนอม   ศรีพรหมมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่   กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

4. สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ วิทยำลัยเทคนิคล ำปำง 
๑) นายอ ามาตย์   ประเทืองสุข วิทยาลัยเทคนิคล าปาง     ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

        ค.อ.ม.ไฟฟ้า 
๒) นายสุเทพ คล้ายชม  วิทยาลัยเทคนิคล าปาง      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ค.อ.ม.ไฟฟ้า            กรรมการ 
๓) นายสถาพร ศรีใจวงศ์  วิทยาลัยเทคนิคล าปาง      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ค.อ.ม.ไฟฟ้า            กรรมการ 
๔) นายวิทยา ปัญญากาศ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ค.อ.ม.ไฟฟ้า            กรรมการ 
5) ผศ.ดร.วันไชย     ค าเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพัฒนาหลักสูตร 

                    กรรมการ 
6) นายเชี่ยวชาญ วิชิตพันธุ์  หจก.วิชิตพาณิชย์      ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ กรรมการ 
7) นายเกรียงไกร จันทร์ประเสริฐ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ กรรมการ 
8) นายสมพงษ์  โพธิ์อยู่  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    ผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการ 
9) นายสมบูรณ์  จะวะนะ    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    ผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการ 
10) นายประคอง ศิริพันธ์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    ผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการ 
๑1) นายชาติชาย เดชประทุม บริษัทอินทราเซมิคจ ากัด      ผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการ 
๑2) นายสุวิทย์  นันทพิชัย  บริษัทล าปางฟู้ดโปรดักส์ จ ากัด      ผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการ  
๑3) นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์  วิทยาลัยเทคนิคล าปาง         กรรมการ 
        ค.อ.ม.ไฟฟ้า 
                  //14) นายอนุชา……… 
 



    

14) นายอนุชา  สุนันต๊ะ  วิทยาลัยเทคนิคล าปาง         กรรมการ 
        ค.อ.ม.ไฟฟ้า 
15) นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา  วิทยาลัยเทคนิคล าปาง         กรรมการ 
        ค.อ.ม.ไฟฟ้า 
16) นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา วิทยาลัยเทคนิคล าปาง         กรรมการ 
        ค.อ.ม.ไฟฟ้า 
17) นางสาวโสภาพรรณ    ใฝนันตา วิทยาลัยเทคนิคล าปาง      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

        ค.อ.ม.ไฟฟ้า         กรรมการและเลขานุการ 
5. สำขำวิชำกำรโรงแรม     วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่ 

1) นางสุภาภรณ์     แสงจันทร์โอภาส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่   ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       บธ.บ.การโรงแรมและภัตาคาร/ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

 2) นางศิริเนตร  สิงห์ช่างชัย     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
         ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว         กรรมการ 
 3) นางสาวสาวิตรี ฤทธา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         ศศ.บ.พัฒนาการท่องเที่ยว/ศศ.ม.การจัดการโรงแรมฯ       กรรมการ 
 4) นางนภาพร        ธิงาม    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
         บธ.บ.การตลาด/ บธ.ม.การตลาด          กรรมการ 
 5) นางปวีณกร   แป้นกลัด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพัฒนาหลักสูตร  กรรมการ 
 6) ดร.ธิติ   ฐิติจ าเจริญพร มหาวิทยาลัยพายัพ  ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ       กรรมการ 
 7) ดร.สมยศ  โอ่งเคลือบ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ       กรรมการ 
 8) Mr.Marc  Dumur  เจ้าของธุรกิจ   ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ       กรรมการ 
 9) คุณชิดชนก    ศรีมณี  ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ ผู้แทนสถานประกอบการ       กรรมการ 
 10) นายจิรายุส     นิรันดร์สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม    ผู้แทนสถานประกอบการ       กรรมการ 
 11) นางสาวมัลลิกา    ทัศนภาค ผู้จัดการส่วนหน้าโรงแรม ผู้แทนสถานประกอบการ        กรรมการ 
 12) นายดวงค า    อินต๊ะปาน  หัวหน้าพ่อครัว   ผู้แทนสถานประกอบการ        กรรมการ 
 13) นางอัปสร      คอนราด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

        คศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร/ บธ.ม.การจัดการ/ปร.ด.การบริการอุตสาหกรรมบริการ 
                        กรรมการและเลขานุการ 
  หน้ำที่  พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 และประกาศ หรือแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการทุกฝ่าย ด าเนินงานด้วยความเสียสละ พากเพียร อุตสาหะ เพื่อให้การพัฒนาปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และทันต่อเวลาที่ก าหนด  

    สั่ง ณ วันที่  19 กรกฎาคม 2560 

 

                                             (นายบุญเลิศ    ห้าวหาญ) 
                  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 


