รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 7/๒๕๕7
เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
2. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
3. นายวณิชย์ อ่วมศรี
4. นางสุวรรณี ยุวชาติ
5. นางสุปรียา ลาเจียก 6. นายพีระพล พูลทวี
7. นางปัทมา วีระวานิช
8. นายประชาคม จันทรชิต
9. นายมงคลชัย สมอุดร
10. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
11. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
12. นายสักรินทร์ สันหมุด
13. นางกฤติทร สุขกมล
14. นายศิริชัย จาเนียรสวัสดิ์
15. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
16. นายชาญเวช บุญประเดิม

17. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
18. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
19. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
20. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
ผู้ไม่มาประชุม
1.นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
2.นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เลขานุการการประชุม
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมและรักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

ติดราชการ
ติดราชการ
/ผู้เข้าร่วมประชุม ...

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
2. นายพีลิน สกุณา

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ในฐานะประธานกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงาน
สถาบันการอาชีวศึกษา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงาน
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยศึกษานิเทศก์

3. นางสุนันทา พลโภชน์
4. นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
5. นางสวรรสิริ ฤทธิ์เลื่อน
6. นางสมจินตนา วิศิษฎอนุพงษ์
7. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
8. นางสุรีย์ ควรประดิษฐ์
9. นางสาววิภาดา จาปา
10. นายสกุลชัย ลัพกิตโร
11. นางสาวพัชรี คนใหญ่
12. นายจินศิริ พุ่มศิริ
13. นางสาววัลลภา ฉายโอภาส
14. นายวิทวัต ปัญจมะวัต
15. นางสาวสายน้าผึ้ง ธีระศักดิ์
16. นางสาวสุพัตรา ภาคสุชล
17. นางสาวอรวรรณ พรมใหม
18. นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์
19. นางสินีนาท ภูมิพล
20. นางสาววัลลภา อยู่ทอง
21. นางสาวโสภี นิลรักษ์
เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุม ได้ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการแต่งตั้งผู้บริหารให้ดารงตาแหน่งและ
รักษาราชการแทน คือ
1. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 170/2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557
แต่งตั้งนายชาญเวช บุญประเดิม ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ให้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการอีกตาแหน่งหนึ่ง
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2557
2. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 252/2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557
แต่งตั้ง นางสุปรียา ลาเจียก ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่
19 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป และผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีอีกตาแหน่งหนึ่ง
/3. คาสั่ง ...

-33. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 243/2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่งจานวน 2 ราย คือ
3.1 นางพุทธชาด ศุภลักษณ์ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักความร่วมมือ
ให้รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผล
3.2 นายจินศิริ พุ่มศิริ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักนโยบาย
และแผนการอาชีวศึกษา ให้รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผนและกลยุทธ์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 6/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.๑ การพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้
รองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) และ นางกฤติทร สุขกมล นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานความก้าวหน้า
ของการดาเนินการพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้ว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สอศ. ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาผู้ประกอบการใหม่และหน่วย ABI สาธิต
โดยรองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) เป็นประธาน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 23 – 33
ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
1. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นางปริญดา อุทัยเจริญพงษ์
คณะกรรมการกองทุนตั้งตัวได้ เข้าร่วมประชุมด้วย
2. ความเป็นมาของโครงการกองทุนตั้งตัวได้ เป็นการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลิต
กาลังคนเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของ สอศ. ในการผลิตบุคลากร
ให้สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยให้สถานศึกษาบูรณาการกับโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจร ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการหารายได้ระหว่างเรียน, โครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพชุมชน,
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ, โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่, โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เป็นต้น รวมถึงเรื่องของการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีการพัฒนาควบคู่กันไป
ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมโครงการจะใช้ KPI เป็นตัวชี้วัดของทุกโครงการ
3. สอศ. ได้ดาเนินการตามกระบวนการของโครงการกองทุนตั้งตัวได้ โดยการนาร่องจัดตั้งหน่วย ABI สาธิต
ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และจัดอบรมผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2556
ณ สสอ. มีผู้เข้าร่วมการอบรม 33 คน เมื่ออบรมแล้วมีผู้เขียนโครงการผ่าน 23 คน ได้รับอนุมัติแผนธุรกิจ 16 แผน
สาหรับในรุ่นที่ 2 สอศ.ได้กาหนดสถานศึกษาที่เป็น ABI หลักของภาค คือ
(๑) ภาคกลาง
ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
(๒) ภาคตะวันออก
ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
(๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
(๔) ภาคใต้
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
(๕) ภาคเหนือ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา (สายเกษตรกรรม)
/4. กาหนดการ ...

-44. กาหนดการฝึกอบรมหน่วย ABI สาธิต รุ่นที่ 2
ลาดับ

ระยะเวลา

สถานศึกษาหน่วย ABI หลัก

1
2
3
4
5

4-6 เมษายน 2557
2-4 พฤษภาคม 2557
6-8 พฤษภาคม 2557
10-12 พฤษภาคม 2557
13-15 พฤษภาคม 2557

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

นัดประชุม
ศูนย์บ่มเพาะในภาค
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ แจ้งหนังสือให้ อศจ.คัดเลือก
สถานศึกษาที่จัดอบรม

สสอ.
วอศ.เชียงใหม่
ขอเลื่อนไปรุ่นถัดไป
สสอ.

8 เม.ย.57
2 เม.ย.57
แจ้งหนังสือให้ อศจ.คัดเลือก

5. วิธีการคัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ มีดังนี้
5.1 ระดับสถานศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรดาเนินการคัดเลือก
นักศึกษาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยสถานศึกษาละ 1 คน
5.2 ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด ซึ่งมีหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจรของสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเป็นคณะกรรมการ ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการจานวนอย่างน้อยเท่ากับจานวนสถานศึกษาในจังหวัด
6. ภารกิจของสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด และหน่วย ABI สาธิต ในการคัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้
6.1 หน่วยงานระดับสถานศึกษา
(๑) สารวจนักศึกษาผู้ประกอบการในเครือข่ายความร่วมมือ
กลุ่ม A มีคุณสมบัติกาลังศึกษาระดับ ปวส. หรือจบ ปวส. ไม่เกิน 5 ปี อายุไม่น้อยกว่า
20 ปีบริบูรณ์ มีกิจการเป็นของตนเอง หรือมีนวัตกรรมและตลาดที่สามารถประกอบธุรกิจหรือรับจ้างผลิต ต้องการกู้เงิน
เพื่อขยายธุรกิจ หรือเพื่อเป็นทุนในการผลิตเพื่อจาหน่ายตามสั่ง
กลุ่ม B มีคุณสมบัติกาลังศึกษาระดับ ปวส. หรือจบ ปวส. ไม่เกิน 5 ปี อายุไม่น้อยกว่า
20 ปีบริบูรณ์ เป็นลูกจ้าง หรือทางานนอกเวลา พร้อมที่จะประกอบธุรกิจด้วยตนเอง หรือผลิตเพื่อจาหน่ายตามสั่ง
ด้วยตนเอง
กลุ่ม c มีคุณสมบัติกาลังศึกษาระดับ ปวส. หรือจบ ปวส. ไม่เกิน 5 ปี อายุไม่น้อยกว่า
20 ปีบริบูรณ์ มีนวัตกรรมและตลาดที่สามารถประกอบธุรกิจหรือรับจ้างผลิต
(๒) คัดเลือกนักศึกษากลุ่ม A เข้าร่วมโครงการ
(๓) บ่มเพาะนักศึกษาผู้ประกอบการ กลุ่ม B และกลุ่ม C ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
(๔) ดูแลนักศึกษาผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากโครงการกองทุนตั้งตัวได้
โดยประสานงานกับหน่วย ABI สาธิตระดับภาค
6.2 หน่วยระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
(1) คัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการโดยความร่วมมือกับธนาคารที่ร่วม
โครงการในท้องถิ่น
(๒) จัดทาทาเนียบนักศึกษาผู้ประกอบการในจังหวัด
(๓) บูรณาการโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
6.3 หน่วย ABI ระดับภาค
(๑) จัดประชุมหน่วย ABI และสถานศึกษาในภาคหน่วย ABI และสถานศึกษาเครือข่าย
เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจและกาหนดกิจกรรมโดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัด และงบประมาณโครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
/(๒) จัดฝึก ...

-5(๒) จัดฝึกอบรมหน่วย ABI สาธิต ให้กับผู้ประกอบการใหม่ และประสานงานกับหน่วย ABI
และสถานศึกษาในการดูแลนักศึกษาผู้ประกอบการ
(๓) ประสานงานกับกองทุนตั้งตัวได้
7. สอศ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0611/1291 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 แจ้งมติที่ประชุม
เตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาผู้ประกอบการใหม่และหน่วย ABI สาธิต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ถึงผู้อานวยการ
สถานศึกษาสังกัด สอศ.ทุกแห่ง โดยให้ อศจ.ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนตั้งตัวได้
กาหนดเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อยสถานศึกษาละ 1 คน เพื่อเข้าฝึกอบรมตามกาหนดการของหน่วย ABI สาธิต
ในแต่ละภาค ทั้งนี้ ให้บูรณาการกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรของแต่ละสถานศึกษา
8. มีสถานศึกษาสังกัด สอศ. จานวน 44 แห่ง เสนอรายชื่อนักศึกษาผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วม
โครงการกองทุนตั้งตัวได้ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จานวน 71 ราย พร้อมแผน
ธุรกิจที่เสนอหน่วย ABI ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 30 - 33
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมาย
1. รองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์โครงการ
กองทุนตั้งตัวได้ทางสื่อมวลชน
2. ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ และ ผอ.ศพก. รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ
กองทุนตั้งตัวได้ต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ทุกครั้ง
3.2 การเตรียมการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (นายประชาคม จันทรชิต) รายงานผล
การเตรียมการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 ว่า ได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้อานวยการ
สานัก/หน่วยงานต่าง ๆ ใน สอศ. มาแล้วจานวน 2 ครั้ง โดยมีรองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี) เป็นประธาน
ซึ่งผลการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 กาหนดจัด ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.ศพต. และประธาน อศจ.ภูเก็ต เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หัวข้อในการบรรยาย
จะเป็นเรื่องทางวิชาการปี 2557 ที่เชื่อมโยงมาจากการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. ครั้งที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 34 – 38 มีหัวข้อประเด็นที่ใช้ในการบรรยายและการแบ่งกลุ่มทา work shop ดังนี้
1. หัวข้อประเด็นที่ใช้ในการบรรยายเพื่อให้องค์ความรู้
(1) แนวทางการจัดการเรียนการสอน
(โดย ศน.)
(2) การบูรณาการกิจกรรมหลักสูตร / PBL
(โดย ศพก.)
(3) มาตรฐานการศึกษาสู่คุณภาพ
(โดย สมอ.)
- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
(4) การวัดผลและการประเมินผลตามสภาพจริง (โดย สมอ.)
(5) การจัดการเรียนการสอนโดย ICT
(โดย ศทอ.)
(6) การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
(โดย สสอ.)

/2. หัวข้อ ...

-62. หัวข้อประเด็นในการแบ่งกลุ่มทา work shop
(1) กลุ่ม A : สถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน English Program (EP) / Mini English
Program (MEP) (โดย ศน.)
(2) กลุ่ม B : สถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนภาษาจีน
(โดย สมอ.)
(3) กลุ่ม C : การเตรียมการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี (โดย ศปส.)
(4) กลุ่ม D : กองทุนตั้งตัวได้ (โดย ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ / ศพก.)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและวิธีการบริหารจัดการ
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสับสนในเรื่องของหลักสูตรและวิธีการบริหารจัดการ ซึ่งต้อง
มีการทาความเข้าใจให้ชัดเจนว่า เป็นหลักสูตรในระบบ นอกระบบ หรือระบบทวิภาคีมีความต่างกันอย่างไร หลักสูตร
ที่นาไปใช้ในขณะนี้มีหลักสูตรอะไรบ้าง หลักสูตรอะไรที่อยู่ระหว่างดาเนินการหรืออยู่ระหว่างการทดลอง รวมทั้งหลักสูตร
นอกระบบของวิทยาลัยสารพัดช่างต้องมีการสรุปให้ได้ว่าจะสามารถพัฒนาได้เองหรือไม่หากไม่สามารถพัฒนาได้เอง
จะมีวิธีการทาอย่างไร
1.2 ควรมีการปรับแนวทางในการนาหลักสูตรไปใช้ ทั้งหลักสูตรกลางของอาชีวศึกษา หลักสูตร
ระดับสถานศึกษา และหลักสูตรที่เป็นของทวิภาคี ซึ่ง ศน.ควรจะต้องดาเนินการให้มีความชัดเจนสามารถนาไปเป็น
แนวปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องสามารถบอกให้ได้ว่าเป็นการเรียนที่เป็นเรื่อง, เป็นการเรียนที่เป็นชิ้นงาน
หรือเป็นงานการเรียนที่เป็นโครงการ แม้แต่การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับหลักสูตรเป็นหลักสูตรเสริมระบบ
จะมีวิธีการบูรณาการเรียนการสอนอย่างไรให้เป็นเชิงระบบ
2. หลักสูตรของสถานศึกษาได้จัดทาไว้เป็นจานวนมากแต่ไม่มีหน่วยงานใดนามาสังเคราะห์ให้เป็น
รูปเล่มให้ก่อเกิดเพิ่มมูลค่าของหลักสูตร จะมีวิธีการดาเนินการได้มากน้อยเพียงใด
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบ สมอ.นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการ โดยให้ปรึกษาหารือกับรองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี) และไม่ต้องนาเข้า
เสนอที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.อีก
3.3 การบริหารงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณหน่วยงานภายใน สอศ.
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (นายพีระพล พูลทวี) รายงานผลการเบิกจ่าย
และการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในไตรมาสที่ 2 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่
31 มีนาคม 2557 ดังรายละเอียดในเอกสารที่นามอบในห้องประชุม รวมงบประมาณที่ได้รับ 287,447,500 บาท
ยอดใช้จ่ายไปแล้ว จานวน 102,617,271.82 บาท คงเหลือจานวน 184,830,228.18 บาท คิดเป็นคงเหลือ
64.30% หลังจากนั้นเลขาธิการ กอศ.ได้ให้ผู้อานวยการของแต่ละสานัก/ศูนย์ ชี้แจงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมาย สนผ.ติดตามให้สถานศึกษา/หน่วยงาน
เร่งดาเนินงานตามโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และขอให้รองเลขาธิการ กอศ.(นายอกนิษฐ์ คลังแสง) เร่งรัดสถานศึกษา
ในคราวการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทุกแห่งครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ด้วย
3.4 การจัดทาบัตรแสดงตนคล้องคอสาหรับการเข้า - ออกสถานที่ราชการ
นายศิริชัย จาเนียรสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา รายงานการจัดทาบัตรแสดงตนคล้องคอสาหรับการเข้า – ออกสถานที่ราชการ ว่า
สืบเนื่องจากผลการประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งที่ 5/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สอศ. ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งมติในการจัดทาบัตรแสดงตน
คล้องคอสาหรับการเข้า - ออกสถานที่ราชการ ดังนี้
/1. รูปแบบ ...

-71. รูปแบบของบัตรควรออกแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการการแต่งกายแบบสบาย ๆ
2. บัตรต้องมีคุณภาพที่ดีและทนทาน ชื่อ ให้พิมพ์ตัวใหญ่เห็นเด่นชัดแต่นามสกุลให้พิมพ์ตัวเล็ก
3. โทนสีของบัตรให้ดูสดใสทันสมัยส่วนข้างหลังบัตรไม่ต้องมีข้อปฏิบัติกากับไว้ โดยไม่ต้องแยกสานัก
4. สายคล้องคอให้มีชื่อ สอศ.
ทั้งนี้ เลขาธิการ กอศ. ได้มอบ ศทอ.นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ
โดยให้ปรึกษาหารือกับรองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี) นั้น ศทอ.ได้ดาเนินการปรับแก้ไขการออกแบบบัตร
แสดงตนของบุคลากร - เจ้าหน้าที่ของ สอศ.และนาเสนอรองเลขาธิการ กอศ.(นายวณิชย์ อ่วมศรี) ให้ความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว โดยได้มอบ สอ.พิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังรายละเอียด
ในเอกสารที่แนบ
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาบัตรแสดงตน
คล้องคอสาหรับการเข้า - ออกสถานที่ราชการ โดยไม่ต้องลงข้อมูลรายละเอียดมากจนเกินไป สาหรับบัตรผู้บริหาร
ระดับสูงของ สอศ. ไม่ต้องระบุตาแหน่ง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาระบบการติดตามผลการรับนักเรียนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (นายพีระพล พูลทวี) ได้จัดทาข้อมูลเป้าหมาย
การเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ว่า นักเรียนจบม.3 ปี 2556 จานวน 745,053 คน โดย
เป้าหมายที่กาหนดในปี 2557 สัดส่วนอาชีวะ : สามัญ 45: 55 คือ อาชีวะ 335,200 คน และสายสามัญ 409,853 คน
แบ่งออกเป็น อาชีวะรัฐ 210,500 คน อาชีวะเอกชน 116,600 คน และอาชีวะอื่น ๆ 8,100 คน ซึ่งสถานะปัจจุบัน
ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. มีดังนี้
ภาค
เป้าหมาย
สมัคร
ร้อยละ ลงทะเบียนโควตา ร้อยละ
1. เหนือ
37,771
19,626
51.96
4,977
13.18
2. ตะวันออกและกทม.
27,254
20,659
75.80
3,234
11.87
3. กลาง
35,656
26,268
73.67
6,363
17.85
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ
57,340
39,859
69.51
11,056
19.28
5. ใต้
32,865
23,806
72.44
3,162
9.62
รวมทั้งหมด
190,886
130,218
68.22
28,792
15.08
จากข้อมูลผู้มาสมัครเรียนอาชีวศึกษา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ยังต่ากว่าเป้าหมายมาก เลขาธิการ กอศ.
จึงให้นาเข้าที่ประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้อานวยการสถานศึกษา
ที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งที่ 2/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางพิจารณาดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ ได้มีหนังสือที่เลขาธิการ กอศ.
ลงนามเพื่อขอข้อมูลจากประธาน อศจ. ใน 3 เรื่อง คือ จานวนที่รับสมัคร, จานวนโควตา และจานวนที่รับไว้ให้นามาเสนอ
ต่อที่ประชุมประธาน อศจ.ฯ ในวันที่ 3 เมษายน 2557 ด้วย หลังจากนั้นเลขาธิการ กอศ.ได้ขอให้ที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.
ในวันนี้เสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกต สรุปได้ดังนี้
1. จัดทาข้อมูลเป็นรายวิทยาลัยเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษาที่ผ่านมากับปีการศึกษานี้ว่าผลเป็นอย่างไร
โดยข้อมูลประกอบด้วย ยอดโควตา+ยอดสมัคร รวมถึงยอดคาดการณ์จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
2. การเพิ่มยอดผู้เรียนอาชีวศึกษาอาจจะได้มาจากเด็กที่กาลังจะจบชั้น ม.3 แต่ขาดเพียงบางวิชา คาดว่า
จะจบต้นเดือนพฤษภาคม และคงมาเข้าเรียนสายอาชีวศึกษา
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-83. รูปแบบของระบบการติดตามผลการรับนักเรียนนักศึกษาควรเป็นแบบที่สถานศึกษาสามารถกรอกข้อมูล
ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่ง ศทอ.ขอรับไปปรึกษาหารือกับ สนผ.ร่วมกันดาเนินการ
4. ประธาน อศจ.ควรมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัด
เพื่อให้ได้เด็กนักเรียนเพิ่มเข้ามาตามเป้าหมาย รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบด้วย
5. การตั้งเป้าหมายของการรับนักเรียนนักศึกษาขณะนี้สถานศึกษาส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายให้น้อยลงกว่า
ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นว่าได้รับนักเรียนนักศึกษาเต็ม/เกินกว่าเป้าหมาย
มติที่ประชุม เลขาธิการ กอศ.มอบ ผอ.สนผ. ผอ.ศทอ. และคณะเร่งจัดทาข้อมูลการรับสมัครนักเรียน
นักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) ข้อมูลประกอบด้วย ปีที่ผ่านมารับเท่าใด, เป้าหมายของปีนี้เท่าใด,
รับโควตาแล้วเท่าใด, ณ วันนี้มีผู้มาสมัครกี่คน, จะรับเอาไว้ได้กี่คน, คาดว่าถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 จะมีผู้มา
สมัครเรียนกี่คน เพื่อนาข้อมูลเข้าที่ประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและ
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งที่ 2/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557
เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การจัดประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและ
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งที่ 2/2557 ในวันพฤหัสบดีที่
3 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 52 ปี (ชั้น 2) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพฯ
นายชาญเวช บุ ญประเดิม ผู้ อานวยการวิทยาลั ยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รักษาการ
ในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมและรักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สอศ.ได้กาหนดจัดประชุม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดและผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งที่ 2/2557 ในวันพฤหัสบดีที่
3 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 52 ปี (ชั้น 2) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดังรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุมที่แนบ
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมายผู้เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการจัดทาข้อมูลประกอบการ
ประชุมและขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ประธานกาหนดการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 8/๒๕๕7
ในวันอังคารที่ 22 เมษายน ๒๕57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.40 น.
นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายชาญเวช บุญประเดิม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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