รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 8/๒๕๕๗ (ฉบับแก้ไข)
เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการผู้มาประชุม
๑. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. นางสุทธศรี วงษ์สมาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
3. เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
ผู้อานวยการสานักประเมินผลการจัดการศึกษา (แทน)
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
นายโรจนะ กฤษเจริญ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทน)
5. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
นายสุภัทร จาปาทอง
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (แทน)
6. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กรรมการ
นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช
รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ (แทน)
7. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
รักษาการผู้อานวยการกองกฎหมายการศึกษาและ
วัฒนธรรม (แทน)
8. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นางชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (แทน)
9. นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑0. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑1. พลตรีหญิงกฤติยา บัวหลวงงาม
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑2. นายสุนทร ทองใส
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๑3. รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
๑5. นายจรูญ ชูลาภ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑6. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑7. นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑8. นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
19. นายเร็วจริง รัตนวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
20. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒1. รองศาสตราจารย์ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
22. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
23. นางศิริพรรณ ชุมนุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒4. นายสมเกียรติ ชอบผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
/๒5. นายเสนอ…

-๒๒5. นายเสนอ จันทรา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
26. นายอินทร์ จันทร์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
27. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒8. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
๑. ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐาน
กรรมการ
และประเมินคุณภาพการศึกษา
2. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. นายวณิชย์ อ่วมศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
5. นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
6. นางสาวปาณิสรา ทัศน์พลสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ แทนผู้อานวยการ –
สานักความร่วมมือ
7. นายสกุลชัย ลัพกิตโร
นักวิชาการศึกษาชานาญการ แทนผู้อานวยการ –
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
8. นายวิทวัต ปัญจมะวัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
9. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
แทนผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
10. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
11. นายพีลิน สกุณา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการ –
และเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
12. นางสาวนารถนัฎดา มีราศี
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการเงิน
และบั ญ ชี ช านาญการพิ เ ศษ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นการคลั ง และพั ส ดุ
สานักอานวยการ
13. นายมานพ กลิ่นทรัพย์
หน่วยศึกษานิเทศก์
14. นางสาวสายน้าผึ้ง ธีระศักดิ์
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
15. นายวรท ศรีขาว
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
16. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
เลขานุการของที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
17. จ.ส.อ. ศุภณัฐ เนื่องมัจฉา
สานักงบประมาณ
18. รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ช่างสาร
(แทน) นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
/คณะทางาน...

-๓คณะทางานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. นายเสนาะ กาศเกษม
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
2. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
สานักอานวยการ
3. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
สานักอานวยการ
4. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
สานักอานวยการ
5. นางสาวปราณี คิวรัมย์
สานักอานวยการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อสัปดาห์ก่อน
ได้มีโอกาสปรึกษาหารือกับ เลขาธิการ กพฐ. และ เลขาธิการ กกอ. มีประเด็นเรื่องเป้าหมายรวมของประเทศใน
อัตราส่วนอาชีวศึกษา : สายสามัญ 50 : 50 นั้นคงต้องรอความชัดเจนจากนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะ
กาหนดทิศ ทางของอาชีว ศึก ษาเป็ น อย่ างไร จะมี การเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม อี ก หรือ ไม่ โดยมีข้ อสั งเกตและ
ข้อห่วงใย รวมทั้งความร่วมมือกันอย่างจริงจัง และจริงใจของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิก ารที่จะสนับสนุนให้
นักเรียนมาศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 7/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๕๗
ที่ป ระชุมได้พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ครั้งที่ 7/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีการปรับแก้ไขในหน้า 10 บรรทัดที่ 36 ข้อความเดิม “1. ควรเทียบ
สมรรถนะ 7 ระดับ กับ กฎหมายแรงงาน” แก้ไ ขเป็น “การจัด ทาหลัก สูต รควรคานึง ถึง สมรรถนะ 7 ระดับ
ที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกาหนด”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องที่ ๓.๑ รายงานผลการรับนักเรียนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2557
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบ นายวิทวัต ปัญจมะวัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา นาเสนอว่า
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สอศ. ที่ให้ สอศ. ดาเนินการจัดทาผลสรุปข้อมูลการรับนักเรียนนักศึกษา
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 ในวั น ที่ 10 มิ ถุ นายน 2557 โดยให้ ร ายงานข้ อ มูล นั ก เรี ย นที่ส าเร็จ การศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย ทั้งนี้ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ดังนี้
1. จากการที่ได้มีการจัดแนะแนวทางการศึกษา “ชุมแพโมเดล” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
ขณะนี้ทราบว่าวิทยาลัยการอาชีพชุมแพมีนักเรียนเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นมาก เห็นว่าเป็นการขับเคลื่อนที่เหมาะสมแล้ว
จึงประสงค์ขอให้ผู้บริหารของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนต่อไป
2. ควรปรับแก้ไขรูปแบบการรายงานผลการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 ที่เสนอมาให้ที่ประชุม
ทราบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถเปรียบเทียบตัวเลขข้อมูลระหว่างปีที่ผ่าน ๆ มาและปีปัจจุบันในระยะเวลาเดียวกัน
/3. จากข้อมูล…

-๔3. จากข้อมูลตัวเลขที่รายงานปรากฏว่าวิทยาลัยศิลปหั ตถกรรมมีผู้ส มัครเข้าเรียนจานวนน้อย
จะมีมาตรการอย่างไรที่สามารถส่งเสริมให้มีผู้สนใจมาศึกษาต่อด้านศิลปหัตถกรรมเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ สอศ. ได้นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมดังกล่าวไปทาการประสานรวบรวมข้อมูล
ในทุกมิติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สพฐ., สช. และหน่วยงานต่าง ๆ เปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2556
และ พ.ศ. 2557 ดังมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 25 – 32 สรุปได้ดังนี้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ที่ ป ระชุ ม ได้ ส อบถามว่ า ในปี พ.ศ. 2556 ท าไมจ านวนนั ก เรี ย นจึ ง ลดลงทั้ ง สายสามั ญ และ
สายอาชีวศึกษา ซึ่งผู้แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่จานวนนักเรียน
ลดลงว่าอาจจะเกิดจากประชากรไทยลดลงส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาลดลงทุกปี
2. จากข้อมูลที่จัดทาเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนสูงกว่าแบบตัวเลข ที่น่าสนใจ
คือวิทยาลัยเทคนิคที่เพิ่มขึ้น 6,564 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ มีสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้รับจานวนนักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือการจัดการเรียน
การสอนปริญญาตรีระบบทวิภาคี ที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน คาดว่าปีหน้าจะมีแนวโน้มการรับนักเรียนที่ดีขึ้น
จากข้อมูลที่นาเสนอที่ประชุมครั้งนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลมาอย่างน่าสนใจและสมบูรณ์มากขึ้น สามารถนาไปพิจารณา
จัดทานโยบายในแต่ละเรื่องได้
3. สอศ. ควรมีแนวทางในการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถปรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมี อยู่
เป็นจานวนมากถึง 18,000 คน ให้เป็นข้าราชการ
4. จากการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีนักเรียนน้อย น่ าจะมีการส่งเสริมและสนับสนุน การจัด
การศึกษาภาคเกษตรให้มากยิ่งขึ้น โดยควรคิดปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ให้มีความทันสมัย
/5. ในการ...

-๕5. ในการขับ เคลื่ อนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้ทั้งสองฝ่ าย
กล่าวคือ สถานประกอบการจะได้รับประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีและอื่น ๆ ส่วนผู้ที่มาเรียนอาชีวศึกษาก็จะมี
งานรองรับและมีรายได้ระหว่างเรียน โดยสามารถใช้เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนสนใจที่จะเข้ามาเรียนสาย
อาชีวศึกษามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น คือ
1. ในเชิงตัวเลขของนักเรียนนักศึกษามีจานวนเกือบเท่าเดิม ลดลงไปเพียง 1,000 กว่าคน ดังนี้
1.1 ระดับ ปวส. เพิ่มขึ้น 11% จานวน 10,000 คน วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ก็เพิ่มขึ้น มีทลี่ ดคือสถานศึกษาเกษตร ซึ่ง สอศ. จะให้ความสาคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่
1.2 ระดับ ปวช. ภาพรวมจะเท่าเดิม แต่ในส่วนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลดลงประมาณ 1,000 คน
ที่สอนเรื่องพาณิชยกรรมและศิลปกรรม เป็นประเด็นที่ สอศ. จะนาไปพิจารณาต่อไป
2. ส่วนประเด็นครูจ้างของอาชีวศึกษาจะไม่เหมือนที่อื่น สอศ. ถ้าเทียบสัดส่วนระหว่างครูกับนักเรียน
นักศึกษาที่มีอยู่ จะออกมาเป็นสัดส่วน ครู : นักเรียน (1 : 44) ซึ่งยังมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
อีกด้วย ทาให้วิทยาลัยต้องจ้างครู มาสอนเพิ่ม โดยนาค่าใช้จ่ายรายหัวมาจ้างครูและบางแห่งนาเงินบารุงการศึกษา
มาจ้างครู (จ้างเหมา) รวมแล้วครูจ้างสอนจะได้รับค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 9,000 บาท ในขณะที่ระดับปริญญาตรี
ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท และบางคนอยู่ทางานนาน 8-10 ปีแล้ว บุคคลเหล่านี้จึงมีการเดินขบวนเพื่อขอ
เพิ่มค่าตอบแทนหรือยกสถานภาพต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ สอศ. ได้หาแนวทางแก้ไข 3 แนวทาง คือ
(1) การขอกรอบพนักงานราชการให้อาชีวศึกษา ซึ่ง สอศ. ได้เสนอไปยัง ครม.ผ่าน สลค. 2 ครั้งแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ โดย สอศ. ได้ทาตามคาแนะนามาตลอด ครั้งสุดท้ายมีการเข้า อ.ก.พ.กระทรวงฯ และมี
มติเห็นชอบกรอบพนักงานราชการ จานวน 15,000 คน เมื่อได้รับความเห็นชอบก็ส่งไปยัง สลค. ซึ่งทาง สลค.
ชี้แจงว่าหากเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุนให้ขอกับ คปร. แต่หากเป็นสายครูให้ติดต่อกับ ก.ค.ศ. ซึ่ง สอศ.
ได้ ด าเนิ น การตามนั้ น หลั ง จากนั้ น ก็ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง และ สอศ. ได้ น าเสนอไปอี ก ครั้ ง
ผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อ คสช. ซึ่ง คสช. ให้อาชีวศึกษา
เร่งประสานกับ คปร. และ ก.ค.ศ. โดยด่วน
(2) ครูจ้างของอาชีวศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนถึง 15,000 บาท และไม่มีความยั่งยืน หากเทียบ
กับ สพฐ. ซึ่งขณะนี้ สพฐ. ได้เงินจ้างประมาณ 34,000 คน ค่าตอบแทนตามวุฒิ กศน. 3,000 กว่าคนได้เป็น
พนักงานราชการ เมื่อเทียบกับลูกจ้างด้วยกัน อาชีวศึกษาได้รับค่าตอบแทน 9,000 บาท ไม่มีอะไรเลย ดังนั้น ในวัน
พรุ่งนี้ (วันที่ 7 สิงหาคม 2557) สอศ. จะจัดทาหนังสือไปยัง คสช. เพื่อขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558
เป็ นรายการงบเพิ่ มเติ ม โดยจะมี การพิ จารณาใน คสช. วั นที่ 14 - 15 สิ งหาคม 2557 ขอเพี ยง 15,000 คน
ตามกรอบที่ สอศ. ขอไว้ ให้ได้รับค่าตอบแทนตามวุฒิ เป็นระยะเวลา 12 เดือน
(3) หากยังไม่ได้รับการพิจารณาตามที่เสนอใน (1) และ (2) ในเดือนนี้ สอศ. ได้ส่งเงินที่เหลือไป
เพิ่มเติมให้กับครูจ้างในวิทยาลัยคนละ 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน หากปีหน้าไม่ได้จริงๆ ก็จะให้อีกคนละ 500 บาท
12 เดือน จะใช้เงินประมาณ 108 ล้านบาท สอศ. เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นที่ต้องดูแลบุคลากรเหล่านี้
เพราะเป็นกาลังสาคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานอาชีวศึกษา
นายอนุ ส รณ์ แสงนิ่ม นวล ประธานกรรมการการอาชี ว ศึ กษา แสดงความคิ ดเห็ น ว่า การเพิ่ ม
ค่าตอบแทนจานวน 500 บาทนั้นน่าจะน้อยเกินไป จะมีแนวทางใดที่สามารถจะให้ได้มากกว่า 500 บาท หรือไม่
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาขอรั บ หลั ก การ
ไปพิจารณา
/มติทปี่ ระชุม...

-๖มติที่ประชุม
รับทราบและประธานขอให้ สอศ. นาข้อคิดเห็นและข้อ เสนอแนะของที่ประชุม
ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔.1 การดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายบุญส่ง จาปาโพธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ในฐานะประธานคณะกรรมการด าเนิ น งานศู น ย์ ป ระสานงานสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา แจ้ ง ว่ า จากการที่
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาได้ลาออกจากตาแหน่งจานวน 3 ท่าน คือ
1. นายวรเกียรติ สมสร้อย นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
2. นายศรีเมือง เจริญศิริ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
ลาออกตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
3. นายถาวร เกียรติไชยากร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาตามกระบวนการที่กาหนดโดยใช้กรรมการชุดเดิมเพื่อสรรหา
นายกสภาสถาบั นการอาชีว ศึกษาแทนผู้ ที่ขอลาออกทั้ง 3 ท่านข้างต้น โดยได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง นายกสภาสถาบั นการอาชีวศึกษาเพื่อดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบัน การอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน ๒ คาสั่ง คือ
- คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
คณะอนุ กรรมการพิ จารณาเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อแต่ งตั้ งเป็ นนายกสภาสถาบั นการอาชี วศึ กษาได้
ดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. ได้มีการประชุมครั้ งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ องประชุม ๒
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ มี ม ติ ม อบหมายให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์ ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานธุรการในการสรรหา
นายกสภาสถาบันฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ มีผู้ได้รับการทาบทามที่มีคุณสมบัติครบถ้ว น
จานวน 13 คน ประกอบด้วย
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
๑. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
๒. นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ
๓. นายปราณีต เลิศสกุณี
๔. ว่าที่ พ.ต.วาฑิต พิมพะนิตย์
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
1. นายเฉลิม รัชชนะกุล
๒. นายถาวร เกียรติไชยากร
/๓. นายบัญญัติ…

-๗๓. นายบัญญัติ ศรีนุรักษ์
๔. นายบันเทิง เทศวิศาล
๕. นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส
๖. นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
๑. นางกาญจนา เงารังษี
๒. นายมานะผล ภู่สมบุญ
๓. นางสุวรรณี คามั่น
2. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้นาเสนอรายชื่อผู้ได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้ง ที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผู้ได้รับการทาบทามที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
จานวน 11 คน ประกอบด้วย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
๑. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
๒. นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ
๓. นายปราณีต เลิศสกุณี
๔. ว่าที่ พ.ต.วาฑิต พิมพะนิตย์
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
1. นายบัญญัติ ศรีนุรักษ์
๒. นายบันเทิง เทศวิศาล
๓. นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส
๔. นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
๑. นางกาญจนา เงารังษี
๒. นายมานะผล ภู่สมบุญ
๓. นางสุวรรณี คามั่น
ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาครั้ งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่ อวั นศุ กร์ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ๑ (ชั้ น ๒) ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ได้ ใ ห้ ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้
1. ที่ ป ระชุ ม ได้ ส อบถามเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของคณะอนุ กรรมการพิ จารณาเสนอชื่ อบุ คคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ในคาสั่งว่าเป็นการแต่งตั้งโดยตาแหน่งหรือชื่อบุคคลเนื่องจากจะมีผล
ในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าหากเป็นกรรมการโดยตาแหน่งสามารถ
มอบหมายได้ตามการบริหารงานราชการแผ่นดิน ส่วนการมอบอานาจจะไม่ระบุชื่อเป็นตาแหน่งแทน ซึ่งใครจะมา
ก็ได้แล้วแต่การมอบอานาจภายในของส่วนราชการ แต่ถ้าเป็นตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเฉพาะต้องเป็น
เจ้าของชื่อมาเอง
/2. จากรายละเอียด…

-๘2. จากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
นั้นเห็นว่ามีข้อมูลประวัติของบางท่านที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ของคณะอนุกรรมการฯ
3. ขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และนามาเสนอให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
แทนตาแหน่งที่ว่าง
ทั้งนี้ ที่ป ระชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีมติมอบ สอศ. และศูนย์ประสานงานสถาบัน การอาชีวศึกษา นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประสานกับคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่างใหม่อีกครั้ง
ต่อมาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการเพื่อ สรรหานายกสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๑๔/๒๙๘๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเสนอชื่อ
บุคคลเข้ารั บ การคัดเลื อกเพื่อแต่งตั้งเป็ น นายกสภาสถาบันการอาชีว ศึกษา ปรากฏว่ามี ผู้ ที่ได้รับการทาบทาม
เพื่อแต่งตั้งเป็ น นายกสภาสถาบั น การอาชีว ศึกษาส่ งประวัติห ลั กฐานเพิ่ม เติม และยืนยันประวัติเดิม เมื่อวัน ที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ มีผู้ขอเพิ่มเติมหลักฐาน จานวน ๑ คน คือ
- นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ
ภาคเหนือ ๑
ไม่มีผู้ใดเพิ่มเติมหลักฐาน
ภาคเหนือ ๓ มีผู้ขอเพิ่มเติมหลักฐาน จานวน 3 คน คือ
1. จาก นางกาญจนา เงารังษี แก้ไขเป็น ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี สาหรับข้อมูลอื่นอยู่
ในเอกสารประกอบการประชุม
2. นายมานะผล ภู่สมบุญ
3. นางสุวรรณี คามั่น
3. ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ สานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติ ยืนยันข้อมูลตามมติการประชุม
คณะอนุ ก รรมการฯ ที่ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สอศ. โดยเห็นชอบในการเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน
ที่ผู้ได้รับการทาบทามนามาเสนอข้างต้น ทั้งนี้ การดาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 38 – 44
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษาได้ ด าเนิ นการคั ดเลื อกชื่ อบุ คคลเพื่ อแต่ งตั้ งเป็ นนายกสภาสถาบั น การอาชีวศึกษาแทนตาแหน่ งที่ว่ างให้ เหลื อภาคละ 2 คนต่อสถาบั น ตามกฎกระทรวงการก าหนดคุณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์และวิธีการ ได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่งในสภาสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 แล้วนาเสนอ รมว.ศธ.
พิจารณาคัดสรรให้เหลือจานวนภาคละ 1 คนต่อสถาบันโดยการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งเป็นรายภาคและมีการ
ตรวจนับคะแนนต่อหน้าคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องในการได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกได้ขอไม่อยู่ร่วมในห้องประชุม ผลการคัดเลือกสรุป
คะแนนได้ดังนี้
/1. สถาบัน...

-๙ที่
1

ชื่อสถาบัน
การอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3

2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

ชื่อ – สกุล
๑. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
๒. นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ
๓. นายปราณีต เลิศสกุณี
๔. ว่าที่ พ.ต.วาฑิต พิมพะนิตย์
1. นายบัญญัติ ศรีนุรักษ์
๒. นายบันเทิง เทศวิศาล
๓. นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส
๔. นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ
๑. ดร.กาญจนา เงารังษี
๒. นายมานะผล ภู่สมบุญ
๓. นางสุวรรณี คามั่น

ผลการกลั่นกรอง
คัดเลือก (คะแนน)
23
19
1
2
4
5
9
21
10
7
21

มติที่ประชุม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลตามผลการคัดเลือก
เพื่อเสนอรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการคัดสรรให้ เหลื อจานวนภาคละ 1 คนต่อสถาบันการ
อาชีวศึกษาโดยขอให้ส่งประวัติและข้อมูลคะแนนในการคัดเลือกทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้บุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อได้แก่
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
๑.1 นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
1.๒ นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ
2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
2.1 นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ
2.2 นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส
3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
3.1 นางสุวรรณี คามั่น
3.2 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) กาญจนา เงารังษี
เรื่องที่ 4.2 ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายบุญส่ง จาปาโพธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ในฐานะประธานคณะกรรมการด าเนิ น งานศู น ย์ ป ระสานงานสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา และนายพี ลิ น สกุ ณา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงาน
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา นาเสนอผลการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ตามคาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๖/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอรายงานผลการตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 เพื่อที่ประชุมทราบและ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 45 - 50 สรุปได้ดังนี้
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
/คณะผู้ตรวจเยี่ยม...

-๑๐คณะผู้ตรวจเยี่ยม
1. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
๒. นายถาวร ชลัษเฐียร
๓. รศ. มงคล มงคลวงศ์โรจน์
๔. พลตรีหญิง กฤติยา บัวหลวงงาม
๕. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
๖. นางสุปรียา ลาเจียก
๗. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
๘. นายศราวุธ มาเฉลิม
๙. นางสาวนัยนา โสภณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กอศ.
หัวหน้าคณะ
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน กอศ.
กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ กอศ.
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน กอศ.
ที่ปรึกษา สอศ.
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า การจัดการเรียนการสอนโดยวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ลงนาม
ความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ คือ บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จากัด ในภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับนักศึกษาต่อจากระดับ ปวส. จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จานวน ๑๗ คน
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
(๑) ปัจจุบันพื้นที่จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากยังใช้รวมกับระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งต้องการแยกพื้นที่การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีให้มีความชัดเจน
(๒) อาจารย์ผู้สอนต้องรับผิดชอบสอนทั้งระดับ ปวส. และปริญญาตรี ส่งผลให้มีเวลาในการเตรียม
การสอนในระดับปริญญาตรีน้อย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ จัดการเรียนการสอนโดยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นสาขาวิชาต่อยอด
จากระดับ ปวส. เน้นการออกแบบ การสร้าง และการปรับแต่งแม่พิมพ์ โดยมีสถานประกอบการลงนามความร่วมมือ
เพื่อจั ดการเรีย นการสอนร่ว มกัน จ านวน ๖ แห่ ง มีความพร้อมด้านอาจารย์และครูฝึ กในสถานประกอบการ
ซึ่ง ในภาคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ จะมี ก ารกระจายอาจารย์ ผู้ ส อนเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและจั ด ท า
แผนการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
(๑) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องการอบรมอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การออกแบบแม่พิมพ์แบบใหม่และมีความซับซ้อน
(๒) ความล่าช้าในการเปิดรับนักศึกษา ทาให้ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
(๓) สถานประกอบการในพื้นที่มีจานวนน้อย ทาให้ต้องส่งเด็กไปเรียนในสถานประกอบการที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ทาให้การจัดการเรียนการสอนมีความยากลาบากพอสมควร
(๔) ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย เพราะไม่มีงบประมาณในการซ่อมบารุง ดูแลรักษา
และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่จะมีอายุประมาณ 10 ปี ขึ้นไป
(๕) วัสดุที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์มีราคาสูงมาก ซึ่งงบประมาณ
มักไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุมาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน
/ข้อเสนอแนะ...

-๑๑ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากคณะผู้ตรวจเยี่ยม
หลักสูตร
(๑) ควรมีการจัดทาแผนการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่ร่ วมกับสถานประกอบการให้มีความ
ชัดเจน สาหรับวิชาที่ต้องจัดการเรียนการสอน/แผนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ควรทาแผนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งอาจจะสามารถพัฒนาระบบงาน
ของสถานประกอบการไปพร้อมกันได้
(๒) ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาเรียนของหลักสูตรที่มีองค์ความรู้บางส่วนเปลี่ยนแปลงไป โดยการ
นาองค์ความรู้ใหม่มาปรับใช้ในเนื้อหาของการเรียนการสอน โดยไม่ต้องรอการปรับหลักสูตรใหม่เพราะจะทาให้
เสียเวลาและเนื้อหาจะไม่ทันสมัย จากนั้นค่อยนาเนื้อหาวิชาดังกล่าวมาปรับปรุงหลักสูตรในระยะยาวต่อไป
ด้านความร่วมมือ
- สถานประกอบการที่ ร่ วมจั ดการเรี ยนการสอนในแต่ ละหลั กสู ตรที่ มี มากกว่ า ๑ แห่ ง จะสามารถ
ร่วมจัดการเรียนการสอนได้ ในกรณีที่สถานประกอบการแห่งหนึ่งไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีได้
ด้านคุณภาพผู้เรียน
(๑) ควรให้ ความส าคั ญในเรื่ องคุ ณภาพของบั ณฑิ ตที่ จบการศึ กษา และตรงตามความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะปัจจุบันไม่ควรเปิดสาขาช่างยนต์ เนื่องจากปริมาณผู้เรียนมีจานวนมากกว่าความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
(๒) ควรมีการกาหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อให้
เห็นความแตกต่างจากระดับ ปวส. โดยการเสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการ การสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทาให้บัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นนักปฏิบัติที่ดี สามารถต่อยอดองค์ความรู้
และค้ น ความหาความรู้ ทั้ งทางกว้า งและลึ ก และสามารถเขี ย นรายงานและนาเสนอข้ อ มูล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ
แก่ผู้บริหารได้ถูกต้อง
(๓) นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีความรู้พื้นฐานในแต่ละสาขาวิชาเรียน เพื่อที่จะทาให้มีความคล่องตัว
ในการเรียนรู้และต่อยอดได้
ด้านผู้สอน
(๑) การให้ความสาคัญกับครูในสถานประกอบการ โดยการหาครูในสถานประกอบการที่มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมสอนให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาอาจารย์ให้มี
ความรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
(๒) ควรมีการกาหนดคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สอนระดับปริญญาตรี เช่น ผู้สอนหลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ควรมีคุณสมบัติขั้นต่าอย่างไร รวมทั้งมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้สอนมีความรู้
และเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่สอน และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของความรู้ในวิชาที่ ตนเองสอน เช่น การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเข้าไปเรียนรู้แบบฝังตัวในสถานประกอบการ เป็นต้น
(๓) อาจารย์ผู้สอนควรมีการฝึกอบรมในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ และมีองค์ความรู้
ที่ทันสมัย
(๔) อาจารย์ผู้สอนไม่ควรเน้นการสอนในห้องเรียนพียงอย่างเดียว จาเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้และ
สร้างสิ่งใหม่ในลักษณะของนวัตกรรม (Innovation) เพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การวิจัยในห้องแล็ป
การให้บริการประชาชน การหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
/ด้านครุภณ
ั ฑ์…

-๑๒-

ด้านครุภัณฑ์
(๑) การใช้เครื่ องมื อ เครื่ องจั กร เพื่อการเรี ยนการสอน ควรจัดงบประมาณเพื่ อให้ มีการบารุ งรักษา
ตามวงรอบการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และผู้สอนต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน ซึ่งจะทาให้ยืดอายุการใช้งานได้นานมากขึ้น
(๒) ควรจัดอบรมการซ่อมบารุงหรือจัดสร้างเครื่องมือ เครื่องจักรขึ้นใช้เอง
- สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
สรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะของคณะทางานที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมฯ
1. การเปิดปริญญาตรีสายปฏิบัติการ จะต้องทาอย่างเข้มข้น ตัวป้อนของนักศึกษาต้องไม่ใช่เป็นการนา
พนักงานในสถานประกอบการมาเรียนเพียงอย่างเดียว ต้องเป็นการต่อยอดให้กับนักศึกษา ปวส.
2. การพั ฒ นาหลั กสู ตร ต้อ งให้ ส อดคล้ อ งกับ สมรรถนะของอาชี พจริง และต้ องดู ให้ สอดคล้ องกั บ
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ประกาศไว้แล้ว
3. การจัดการเรียนการสอนจะต้องสร้างแนวคิดให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยการที่จะ
ทาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพได้ ต้องเน้น ๔ เรื่อง
3.1 หลักสูตรต้องสอดคล้องกับสมรรถนะของอาชีพแต่ละอาชีพจริง
3.2 ครูต้องพัฒนาการสอน ต้องเน้นประสบการณ์ บูรณาการวิชาชีพ
3.3 ต้องมีการบริหารจัดการเครือข่าย ระดมทรัพยากรร่วมกัน
3.4 ครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ครุภัณฑ์พื้นฐาน ใช้สอนนักเรียน
นักศึกษาระดับ ปวช., ครุภัณฑ์พื้นฐาน + Software ใช้สอนระดับ ปวส. และครุภัณฑ์ชั้นสูง ให้ไปฝึกในสถานประกอบการ
4. วิธสี อน ต้องใช้เรื่องการจัดการ บูรณาการหน่วยกิตสู่การปฏิบัติ
5. สถาบันควรหาวิธีการจัดการเรื่องค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปั้นนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
ควรมีการรับงานการค้า สร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศ
6. การพัฒนาหลักสูตร ควรเชิญเจ้าของอาชีพจริง ๆ มาเป็นเจ้าของสาขาวิชา เพื่อจะได้ผลิตนักศึกษา
ได้ตรงตามความต้องการ
7. สถาบันต้องจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรในอีก ๓ ปี ๕ ปี โดยต้องให้สามารถพัฒนาคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. ควรมีการแยกความก้าวหน้าของครูอาชีวศึกษาทั้งระบบ
9. สถาบันควรวางแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องของตัวป้อนนักศึกษาต้องมีความชัดเจน
10. สถาบันควรต้องพัฒนาครูให้มีสมรรถนะวิชาชีพ ตรงกับสาขาวิชาที่เปิด และให้สอดคล้องกับอาชีพ
ในสถานประกอบการ
11. การบริหารงานของสถาบันการอาชีวศึกษา ต้องเน้นการสร้างเครือข่าย การเรียนการสอนต้องนา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอาชีพมาสอน
12. ต้องเตรียมนักศึกษาระดับ ปวส. ต่อระดับปริญญาตรีเองให้มากขึ้น
13. การวัดประเมินผลของนักศึกษาต้องประเมินร่วมกับสถานประกอบการ
14. ครูอาจารย์ ต้องไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
15. การประเมินผลครูอาจารย์อาชีวศึกษา ให้เป็น ผศ. รศ. ต้องใช้เป็นแบบ Work Study Research
ไม่ควรเหมือนของอุดมศึกษาทั่วไป
16. ควรมีการถอดบทเรียนการสอนของบริษัทหนึ่ง ไปยังอีกบริษัทหนึ่ง
17. สถาบันควรเน้นให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ SME มากกว่าเป็นลูกจ้าง
/18. สถาบัน...

-๑๓18. สถาบันควรจัดให้มีกลุ่มชมรมวิชาชีพ และออกรับงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเกิดการยอมรับ
ในสังคม และส่งบุตรหลานมาเรียนให้มากขึ้น
การเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท B. Grimm Air conditioning Limited
สถานประกอบการมีการรับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ในสาขาวิชาไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์
ทั้งระดับ ปวช. และปวส. สาหรับปริญญาตรี มีจานวน ๒ คน โดยทางบริษัทแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมว่ามี
ความพึงพอใจต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะนักศึกษามีความรู้ มีทักษะ สามารถปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่ า งดี แ ละมี ค วามต้ อ งการรั บ นั ก ศึ ก ษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ประธานกรรมการการอาชีวศึกษามีความห่วงใยในเรื่องที่มีการให้เปิดการเรียนการสอนในสถาบัน
ที่ยังไม่มีความพร้อม โดยเฉพาะระบบทวิภาคี หากยังไม่มีสถานประกอบการที่มีความมั่นคงเพียงพอ ไม่สามารถ
รับเด็กเข้าไปสอนได้จริง ในปีต่อ ๆ ไป ขอให้ทางสถาบันการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการการอาชีวศึกษาช่วยกัน
พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะอนุมัติ
2. ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อใช้ในการตรวจเยี่ยม
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. ขอรับทั้ง 2 ประเด็น
ข้างต้นรวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมที่เสนอในวันนี้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ สอศ. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
เรื่องที่ ๔.3 การดาเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบรองศาสตราจารย์ชัยยุทธ
ช่างสาร ในฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
นาเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 53 – 64 ดังนี้
1. ประกาศสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 เรื่อง การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ว่าจะเห็นสมควรให้ยกเลิกฉบับเดิม และให้ใช้ประกาศ
สอศ. ฉบับใหม่แทนหรือไม่
2. ให้ ค วามเห็ น ชอบในการเพิ่ ม ชื่ อ นางสุ ว รรณี ยุ ว ชาติ ส านั ก ความร่ ว มมื อ เพื่ อ แต่ งตั้ ง เป็ น
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาเพิ่มเติม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. การจัดตั้งกองทุนมี 2 ลักษณะ คือ กองทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณ และ กองทุนตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะหรือกฎหมายเฉพาะ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินการ ควรหารือหรือขอความ
ร่วมมือจากกรมบัญชีกลางเข้ามาเป็นอนุกรรมการเพิ่มเติมด้วย
2. ในข้ อ 4 ของ (ร่ าง) ประกาศส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา เรื่ อ ง จั ด ตั้ งกองทุ น
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ หัวข้อกองทุนได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน ในข้อ 4.5 รายได้อื่น
ไม่สามารถใส่ไว้ได้เนื่องจากกองทุนนี้ไม่ได้เป็นนิติบุคคล
/มติที่ประชุม…

-๑๔มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ โดยประธานมอบ สอศ. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่ อ งที่ 5.1 รายงานความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ด้านมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
การรับรองหลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
จากการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีนายวีระศักดิ์
วงษ์สมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ ขอนาเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 66 ดังนี้
- การรับรองหลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย
คณะอนุ กรรมการการอาชี ว ศึกษาด้านมาตรฐานคุณ ภาพการจัด การอาชีว ศึก ษา ได้มีมติ รับรอง
หลักสู ตรนั กเรี ยนนายสิ บแผนที่ โรงเรี ยนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พุทธศักราช 2555
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสารวจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยหลักการพิจารณายึดตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตรการอาชีวศึกษาในระดับเดียวกัน คือ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 กันยายน 2551
เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2551 ซึ่งหลักสู ตรนักเรียนนายสิ บแผนที่
มีองค์ประกอบต่างๆ ในการพัฒ นาหลั กสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการพิจารณา ได้แก่
จุดประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์การคิดหน่วยกิต พื้นความรู้เดิม เกณฑ์การวัดและประเมินผล
และการจบหลักสูตรมีมาตรฐานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการอาชีวศึกษาที่กาหนด
จึงพิจารณารับรองให้ หลักสูตรนักเรียนนายสิบ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เทียบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่ อ งที่ 5.2 การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการการอาชี ว ศึ ก ษาด้ า นหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ (เพิ่มเติม)
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคาสั่งที่ ๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิช าชีพ โดยมี นายจรูญ ชูลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นั้น คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการ
ฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ได้ มี ก ารพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอ นายวณิ ช ย์ อ่ ว มศรี รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นอนุกรรมการการอาชีวศึ กษาฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุมหน้า 67 เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
1. พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทุกประเภทวิชา
/2. ให้ข้อเสนอแนะ…

-๑๕2. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทุกระดับและประเภทวิชา หลักสูตร
ฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเตรียมความพร้อมด้านกาลังคน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ให้มีคณะทางานเฉพาะกิจตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
4. ปฏิบัติงานและภารกิจอื่นที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ
เรื่องที่ 5.3 รายงานผลการรับบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุ การณ์แผ่นดินไหว
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รายงานผลความเสียหายและกิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหว ณ ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทราบในเบื้องต้นแล้ว นั้น
ในการนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษาขอแจ้ง ผลการดาเนิน การให้ ความช่ ว ยเหลื อ
เพิ่มเติมดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ขอความร่วมมือร่วมใจจากสถานศึกษา/หน่วยงาน
ในสังกัดบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
ในภาคเหนือ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ผ่านบัญชี “รวมน้าใจชาวอาชีวศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว”
2. มีผู้ร่วมบริจาคทรัพย์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการปิดบัญชี “รวมน้าใจชาวอาชีวศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว” แล้ว
และได้โอนเงินจานวนดังกล่าวไปยังประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่อไป ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทาหนังสือขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทรัพย์ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 70 – 77
นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนองค์กรเอกชน แจ้งให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่ามีผู้ บริจาค
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวดังกล่าวผ่านมายั งท่านจานวน 200,800 บาท (สองแสนแปดร้อยบาทถ้วน)
ตามรายชื่อในเอกสารที่นามอบในห้องประชุม เพื่อซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหว
ที่วัดบุญเรือง ตาบลป่าก่อดา อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงราย
ในเรื่องความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหว ณ ภาคเหนือเมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2557 นี้ ได้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันพุธที่
6 มิถุนายน 2557 ซึ่ง สอศ. ได้ร่วมมือกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) และ บริษัท อมตะนคร
ร่ ว มสนั บ สนุ น ปู น และวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง โดยวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งรายได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ โรงเรี ย นบ้ า นท่ า ฮ้ อ
ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชียงราย มีการประมาณราคาปรับปรุงห้องเรียนเด็กเล็ ก จานวน 2 ห้องเรียน และ
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว จ. เชียงราย ให้ความช่วยเหลือโดยการก่อสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว จานวน 3 ห้องเรียน และวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่หมู่บ้านห้วยส้านยาว
ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว จ. เชียงราย ในการรื้อถอน/ก่อผนังปูน/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน รวมทั้งอาชีวศึกษา
/จังหวัดเชียงราย...

-๑๖จั ง หวั ดเชี ย งราย ร่ ว มกับ บริ ษั ท สิ งห์ คอร์ เ ปอเรชั่ นและผู้ ประกอบการในจั งหวัด เชีย งราย ให้ การสนั บสนุ น
เรื่องอาหาร น้าดื่ม และยาสามัญประจาบ้าน นอกจากนี้ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ออกให้บริ การ
ซ่อมเครื่อ งใช้ไ ฟฟ้าและเครื่อ งใช้อิเล็ก ทรอนิกส์ให้กับ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว รวมทั้งได้ช่ว ยเหลือ ซ่อ มแซม/
ปรับปรุงโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ซึ่งจัดการเรียนการสอนเด็กพิการทางสติปัญญาที่ได้รับความเสียหายอย่างมาก
โดยวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายและวิทยาลัยเทคนิคเชี ยงรายได้ร่วมมือกับกลุ่มอมตะซิตี้เข้าไปฟื้ นฟูและให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
เรื่ องที่ ๖.๑ ประธานกาหนดการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 9/๒๕๕๗
ในวันพุธที่ 3 กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑6.30 น.
นางสาวปราณี คิวรัมย์
นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
นายเสนาะ กาศเกษม
ผู้จดรายงานการประชุม
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

