รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 4/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุม 2213 - 2214 (ชั้น 2) สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ผู้มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
2. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
3. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
4. นายชาญเวช บุญประเดิม
5. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
6. นางสวรรสิริ ฤทธิ์เลื่อน
7. นายพีระพล พูลทวี
8. นางปัทมา วีระวานิช
9. นางยุวรี มณีรัตน์
10. นายมงคลชัย สมอุดร
11. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
12. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
13. นายสักรินทร์ สันหมุด
14. นางสมจิตต์ ศิริอังกูร
15. นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
16. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
17. นางสุปรียา ลาเจียก
18. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
19. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
20. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
21. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ แทนผู้อานวยการสานักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนา
ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ทาหน้าที่
ผู้อานวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
หัวหน้ากลุ่มนิติการ รักษาราชการแทน
ทาหน้าที่เลขานุการการประชุม
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
/ผู้ไม่มาประชุม...

-2ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
2. นายวณิชย์ อ่วมศรี
๓. นายวีระชัย ไตรศักดิ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอัชฌาณี บรรหาร
สานักอานวยการ
2. นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
สานักอานวยการ
๓. นางพุทธชาด ศุภลักษณ์
สานักความร่วมมือ
๔. นางสมจินตนา วิศิษฎอนุพงษ์ สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
๕. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
๖. นางสุรีย์ โตวายุวัฒน์
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
๗. นางมณี เหลืองวิทยากร
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
๘. นายสกุลชัย ลัพกิตโร
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
๙. นางสาวพัชรี คนใหญ่
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
10. นายศุภสัณห์ สุยวานิช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
11. นางสาวปรานี ไทยเที่ยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดจัดงานสาคัญระดับชาติดังต่อไปนี้ โดยขอให้ผู้บริหาร
ของ สอศ. ให้ความร่วมมือทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบและดูแลบุคลากรในสังกัดให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ คือ
๑.๑ การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๓
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
๑.๒ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๖ – ๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้ อ งเอ็ ม ซี ซี ฮ อลล์ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นประธาน สาหรับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑.๓ การประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ตาบลหนองขอน อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธี
๒. ในระยะเวลาที่ ม าปฏิ บั ติ ง าน ณ ส านั ก พั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากรอาชี ว ศึ ก ษาในขณะนี้
เริ่ ม ลงตั ว แล้ ว ทั้ ง เรื่ อ งการจั ด การดู แ ล เรื่ อ งสิ่ ง อ านวยความสะดวกทั้ ง หลาย และที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ
รองเลขาธิการ กอศ.(นายอกนิษฐ์ คลังแสง) และ ผอ.สม. ได้ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษามาจัดอาหาร – เครื่องดื่มบริการ
ผู้บริหารและบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการฝึกนักเรียนนักศึกษาในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทั้งนี้ขอให้ พวกเรา
ชาวอาชีวศึกษาเป็นกาลังใจซึ่งกันและกัน สามารถให้คาแนะนาเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบและมอบผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป
/ระเบียบวาระที่ ๒...

-3ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 3/๒๕๕7 เมื่อวัน อังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2213 - 2214
(ชั้น ๒) อาคารหอพักสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยมีการปรับแก้ไขในหน้า ๑0 ข้อที่ ๓ จากข้อความเดิม “ควรเชิญ รมช.ศธ. (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) เข้ามาเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี้ด้วยเพราะบ้านของท่านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น” แก้ไขเป็น “ขอให้เรียนเชิญ รมช.ศธ.
(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) เข้ามาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี้ด้วย”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.๑ การพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ) นาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินการ
เกี่ย วกับ การพัฒ นาอาชีว ศึ กษากับ กองทุน ตั้งตัว ได้ ซึ่งที่ประชุ มผู้ บริห าร สอศ.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่ อวันอังคารที่
๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะไว้ ห ลายเรื่ อ งโดยในเรื่ อ งที่ ส าคั ญ จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การ
อย่างเร่งด่วน คือ เรื่องเกี่ยวกับการบูรณาการโครงการที่เกี่ ยวข้องหลาย ๆ โครงการเข้าด้วยกัน เช่น โครงการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา, โครงการ Fix it center, โครงการหารายได้ระหว่างเรียน, โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน,
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ , โครงการวิชาชีพเกษตร และโครงการ (อกท.) ระดับชาติ นั้น จากการดาเนินการที่ผ่านมา
ได้สรุปปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการดาเนินโครงการกิจกรรม ABI สาธิต กองทุนตั้งตัวได้ พร้อมกันนี้
ได้จั ดท าข้อ มูล เกี่ ย วกั บ การดาเนิ น งานของกองทุ นตั้ งตั ว ได้ เพื่ อประกอบการพิจ ารณาของที่ป ระชุ มดั งรายละเอีย ด
ตามเอกสารหน้า ๑๕ – ๓๕ สรุปได้ดังนี้
ในการด าเนิ น การเรื่ อ งการบริ ห ารกองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ ที่ ผ่ า นมามี ปั ญ หาและอุ ป สรรคในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะกู้เงินจากกองทุนตั้งตัวได้แต่ส่งแผนธุรกิจที่ไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์มาให้คณะกรรมการจึงเกิด
กรณีส่งกลับเพื่อให้แก้ไข/เพื่อเติมหลายครั้งทาให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติ , แผนธุรกิจของผู้ประกอบการหลายราย
ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กาหนด, ABI บางแห่งมีผู้ประกอบการจานวนน้อยหรือประเภทของธุรกิจแตกต่างกันทาให้จานวน
ไม่เพียงพอในการจัดอบรม, ธนาคารไม่ยอมรับแผนธุรกิจของผู้ประกอบการที่เสนอไป, ธนาคารสาขาไม่รู้จักโครงการของ
กองทุนตั้งตัวได้ จากสาเหตุเหล่านี้ทาให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินให้แก่ ABI ที่ได้จัดอบรมครบตามเกณฑ์แล้ว
และเกิดการถอนตัวของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ได้มีการหาแนวทางแก้ไขตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๒๑
สาหรับสถานะการพิจารณาสินเชื่อแบ่งตาม ABI (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗) รวมทั้งหมด
๒๓ แห่ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๒๒ - ๒๓ แบ่งออกเป็นดังนี้
- ABI อบรมทาแผนธุรกิจ
ตามแผน ๖๒๖ ราย ผลงานจริง ๓๘๔ ราย
- ABI กลั่นกรองแผนธุรกิจ ๗0 % แผนที่เสนอ ๔๖๓ แผน ผลงานจริง ๒๗๙ ผลงาน
โดยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร มีผู้เสนอ
ผลงานผ่านการพิจารณาสินเชื่อจานวน ๑๖ ราย ในวงเงิน ๒,๗๑๙,000 บาท ทั้งนี้ สอศ.กาหนดจัดประชุมปฏิบัติการ
จัดทาโครงการหน่วย ABI สาธิตในวันที่ ๑0 – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา เพื่อประชุมปฏิบัติการจัดทา TOR โครงการหน่วย ABI สาธิต และประชุมบูรณาการโครงการกองทุนตั้งตัวได้
กับโครงการต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
๑. สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
๒. สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
๓. สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
/๔. ศูนย์พัฒนา...

-4๔. ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๕. หน่วย ABI วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
๖. หน่วย ABI วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
๗. หน่วย ABI วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
๘. หน่วย ABI วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
๙. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๑. ควรมีการประสานและประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี ของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจทั้งในส่วนที่ร่วมกับครอบครัวตนเองหรือเป็นเครือข่ายเพื่อเข้ามาร่วมโครงการกองทุน
ตั้งตัวได้ โดยเป้าหมายสถานศึกษาละ ๑ ราย ก็จะได้ผู้สนใจเข้าร่วมกองทุนตั้งตัวได้ในนาม สอศ.ถึง ๔๒๑ ราย
๒. ในการดาเนินการควรจัดทาเป็นคู่มือเพื่อแนะแนวรายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้
อย่างเป็นขั้นตอนให้ชัดเจนและให้เข้าใจได้ง่าย
๓. สถานศึกษาใดที่ให้ความร่วมมือและดาเนินการสนับสนุนโครงการกองทุนตั้งตัวได้อย่างจริงจังจนประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย จะส่งผลถึงเงินสนับสนุนที่ สอศ.จะจัดสรรงบประมาณไปให้
๔. โครงการบ่มเพาะธุรกิจที่มีงบประมาณถึง ๘0 กว่าล้านบาท อยู่ที่ สมอ.นั้นขอให้ สมอ.ให้ความสาคัญ
ในโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยให้เข้าอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของ สอศ.ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมาย
๑. ผอ.สมอ.เร่งดาเนินการปรับโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจโดยนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ให้มีการติดตามผลการดาเนินการอย่างใกล้ชิด หากมีทุนเหลือให้เร่ง
นากลับคืนมา
๒. ทปษ.(เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ) และ ผอ.ศพก.นาเรื่องการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทาโครงการ
หน่วย ABI สาธิต ในวันที่ ๑0 – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สสอ. มาปรึกษาหารือกับรองเลขาธิการ กอศ. (นายประดิษฐ์
ระสิตานนท์)
๓. ผอ.สอ.นาเรื่องการพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้บรรจุเข้าระเบียบวาระที่ประชุมผู้บริหาร
สอศ.ทุกครั้ง
3.2 การเตรียมการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (นางสวรรสิริ ฤทธิ์เลื่อน) ได้รายงาน
การเตรียมการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
จังหวัดขอนแก่น ดังตารางกาหนดการประชุม “ การติดตามผลการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาไตรมาสที่ ๑ และ
เตรียมการเชิงคุณภาพไตรมาสที่ ๒” ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๗ ซึ่งที่ประชุมได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ขอให้ สตอ.ปรับตารางกาหนดการประชุมตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมใหม่อีกครั้ง
๒. ขอให้สานัก/หน่วยงานต่าง ๆ ส่งข้อมูลตามกาหนดการที่ สตอ.ปรับแก้ไขแล้ว ภายในวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๓. วิทยากรของสถานศึกษาที่จะขึ้นบรรยายพิเศษไม่ควรเป็นบุคคลคนเดียวกันในทุกเรื่อง
/มติที่ประชุม...

-5มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมาย ผอ.สตอ.พิจารณาดาเนินการตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยในการเชิญผู้อานวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมขอให้ย้าว่าต้องเข้าร่วมประชุมได้ครบ
ทั้ง ๓ วัน หากจะมอบผู้แทนก็ขอให้ผู้แทนคนเดียวกันเข้าร่วมประชุมครบทั้ง ๓ วัน เหมือนกัน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง
4.1.1 การย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
ทีป่ รึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม (นายชาญเวช บุญประเดิม) ได้รายงาน
การย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งในเรื่องนี้ ได้มีการประชุมมาแล้วหลายครั้ง ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของ สอศ. ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่
๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น เลขาธิการ กอศ.ได้สั่งการในช่วงนี้ให้ไปปฏิบัติงานที่ สสอ.จนถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ก่อน หากสถานการณ์ค่อนข้างปกติเมื่อใดก็จะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง เห็นควรพิจารณาเพิ่มเติมจุดบริการรถรับ-ส่งบุคลากร
ของ สอศ. ทีจ่ ะไปปฏิบัติงานที่ สสอ.
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมาย
๑. ผอ.สอ.ดูแลและอานวยความสะดวกในเรื่องการจัดรถรับ-ส่งบุคลากรของ สอศ. ที่จะไปปฏิบัติงาน
ที่ สสอ.เพิ่มเติม โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๒. ผอ.สสอ.รับผิดชอบดูแลอานวยความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน
อาหาร – เครื่องดื่ม ที่พักสาหรับบุคลากรประสงค์ที่จะพักที่ สสอ.
4.1.2 การปิดสถานศึกษา
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ) และ ผอ.ศทอ.ได้รายงานการปิด
สถานศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๑ – ๔๘ ว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ชุมนุมทาง
การเมืองหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการประชุมมาแล้วหลายครั้ง ทั้งนี้ สอศ.ได้มี
หนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๒๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ แจ้งผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทุกแห่งถือปฏิบัติ
ตามรายละเอี ย ดที่ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห าร สอศ.ทราบในคราวการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น อั ง คารที่
๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๒๑๓-๒๒๑๔ (ชั้น ๒) สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา นั้น ขอสรุปผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังนี้
ภาค
จานวนสถานศึกษา
จานวนสถานศึกษา
จานวนสถานศึกษา
ทัง้ หมด(แห่ง)
ที่รายงาน(แห่ง)
ที่ไม่รายงาน(แห่ง)
เหนือ
๘๕
๘
๗๗
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๑๕
๖
๑0๙
กลาง
๘๓
๔
๗๘
ใต้
๘0
๔0
๔0
ตะวันออก
๓๗
๕
๓๒
กรุงเทพมหานคร
๒๑
๒๑
0
จากการเกิดสถานการณ์ดังกล่าวมีวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองและหยุดทาการเรียนการ
สอนประกอบด้วย
/1.วิทยาลัย...
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๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต หยุดตั้งแต่วันที่ ๒๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
๓. วิทยาลัยเทคนิคถลาง หยุดตั้งแต่วันที่ ๒๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
๔. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต หยุดตั้งแต่วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกรามคม ๒๕๕๗
๕. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่ ๒ หยุดตั้งแต่วันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๖. สถานศึกษาทุกแห่งเปิดเรียนวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบ ผอ ศทอ. สรุปข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองและต้องหยุดทาการเรียนการสอน แล้วนาเสนอ สอศ.อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ สรุปผลการนาเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษาต่อ รมว.ศธ.
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (นางปัทมา วีระวานิช) ได้สรุปผล
การนาเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษาต่อ รมว.ศธ. ดังเอกสารที่แจกในห้องประชุม ว่า
ตามที่ สอศ. ได้นาเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษาต่อ รมว.ศธ. เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกว้างรอบคอบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ (หอวัง) นนทบุรี สรุปได้สาระสาคัญ
ที่ รมว.ศธ.ได้มอบ สอศ. ดาเนินการ ดังนี้
๑. การปฏิรูปอาชีวศึกษาควรทาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
สอศ. ควรจัดลาดับความสาคัญของานและขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม จัดทาแผนปฏิบัติการในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
กิจกรรมและงบประมาณ รวมทั้งผลสาเร็จที่จะเกิดขึ้นแต่ละระยะให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยให้มีทีมยกร่างโดยด่วน
๒. การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย ซึ่ง สอศ. มีการขับเคลื่อนและ
มีความก้าวหน้าของการทางานในทุกนโยบาย แต่เนื่องจากภาระงานในแต่ละนโยบายมีจานวนมาก สอศ.ควรเลือกพัฒนา
เป็นเรื่อง ๆ เพื่อให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมจุดเน้นอยู่ที่การยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา อาทิ ความร่วมมือกับสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้มีการเจรจาความร่วมมือมาแล้ว เป็นต้น งานใดที่สาเร็จแล้ว
ให้มีการประชาสัมพันธ์และขยายผล
๓. มอบ สอศ.จัดทาแนวทางการปฏิรูปการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศ
ให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะเวลาเรียนในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนแต่ละระดับเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าทางาน
๔. การพัฒนาแรงงานต่างด้าวขอให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแรงงานต่างชาติในสถานประกอบการ
ทั้งนี้ อาจฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานต่างชาติก่อนเข้าทางาน
๕. ควรจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่น่าสนใจสาหรับคนที่ทางานแล้วได้พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับ
บริบทความเปลี่ยนแปลง
๖. ช่วงก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนที่จบชั้น ม.๓ อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ สอศ.
มีเรื่องดี ๆ หลายเรื่องที่สามารถนามาเผยแพร่ให้ผู้ปกครองและสังคมรับรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษา
๗. ต้องให้ความสาคัญกับการเรียนอาชีวะเกษตรเพราะภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานของประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบ ผอ.สสอ. พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยขอให้ ผอ.สมอ.ช่วยประสานกับ สพฐ.ในเรื่องการจัดทาแนวทางการปฏิรูปการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ประกอบอาชีพตามข้อ ๓ ข้างต้น
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๖.๑ กาหนดการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/๒๕๕7
ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม ๒๕57 เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิกประชุมเวลา 1๑.๓0 น.
นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
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นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

