รายงานการประชุม
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และ
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 2/๒๕๕7
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน ๒๕๕7 เวลา ๑0.๐0 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 52 ปี (ชั้น 2) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ผู้มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
2. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
3. นายวณิชย์ อ่วมศรี
4. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สรุ ิยะ
5. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
6. นางสุปรียา ลาเจียก
7. นายพีระพล พูลทวี
8. นางปัทมา วีระวานิช
9. นายประชาคม จันทรชิต
10. นายมงคลชัย สมอุดร
11. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
12. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
13. นายสักรินทร์ สันหมุด
14. นางกฤติทร สุขกมล
15. นายศิริชัย จาเนียรสวัสดิ์
16. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
17. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
18. นายสมใจ เชาว์พานิช

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
- ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
- ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
/19. นายไพบูลย์...

-๒19. นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
20. นายประเสริฐ ชูแสง
21. นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
22. นายมะณู คุ้มกล่า
23. นายราเชนทร์ กาบคา
24. นายชวลิต อินต๊ะสาร
25. นายณรงค์ สมบัติใหม่
26. นายสนาม สุขคา
27. นายธานินทร์ ศรีชมภู
28. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น
29. นายไพรัช วิมาลา
30. นายทิวา เทพเสนา
31. นายบุญเลิศ ห้าวหาญ
32. นายสงวน หอกคา
33. นายพงศกร ชัยวุฒิ
34. นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
35. นายทองคา ตินะลา
36. นายสมคิด บุญเทวี
37. นายวิศวชาติ สุวรรณราช
38. นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล
39. นายสิทธิศักดิ์ ชาปฏิ
40. นายพิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์
41. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
42. นายระเบียบ เที่ยงธรรม
43. นายขันธ์ชัย ทองอุ่น
44. นายอดุลเดช คาผา
45. นายอดิพล ไผ่แสวง
46. นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์
47. นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์
48. นายการุณย์ นาควิชานนท์
49. นายวโรภาส ศรีพันธุ์

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ประธานกรรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
ประธานกรรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
/50. นายวรวิทย์...

-๓50. นายวรวิทย์ ศรีตระกูล
51. นายสงัด ยศเฮือง
52. นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี
53. นายวิทยา นิลกาเนิด
54. นายอนันต์ หอมพิกุล
55. นายเมธีศิน สมอุ่นจารย์
56. นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ
57. นายสมหมาย ศรประสิทธิ์
58. นายปริวัฒน์ ถานิสโร
59. นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป
60. นายศิริ จันบารุง
61. นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
62. นายสมชาย ธารงสุข
63. นายวีระ พิชิตกุล
64. นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
65. นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์
66. นายขวัญชัย พานิชการ
67. นายเจนวิทย์ ครองตน
68. นายวิทวัส ฉันธรอาภรณ์
69. นายวัยวุฒิ ธรรมกุล
70. นางสาวอินดา แตงอ่อน
71. นายธีระ นรสิงห์
72. นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
73. นายครองศักดิ์ แย้มประยูร
74. นายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์
75. นายวีระเดช เหลืองหิรัญ
76. นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลาภู
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอานาจเจริญ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราด
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษามหานคร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และ
แทนผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
/77. นายสาวิทย์...

-๔77. นายสาวิทย์ ญาณภิรัต
78. นายวรชัย ลิขิตายน
79. นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ
80. นายประภาส คงสบาย
81. นายประเสริฐ จันโททัย
82. นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
83. นายอานวย นวลจันทร์
84. นายประพันธ์ รอดราวี
85. นายเรืองเดช ตันติวุฒิพงศ์
86. นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์
87. นายมานิตย์ อักษรกุล
88. นายพิศิษฐ์ พลแก้ว
89. นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล
90. นายจานงค์ พูลภักดี
91. นางไลลา เบ็ญฮาวัน
92. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
93. นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
94. นางสาวชมพูนุช บัวบังศร
95. นายสมนึก ภาศักดี
96. นางศิริพร วิชัยดิษฐ
97. นายประเสริฐ มณี
98. ว่าที่ พ.ต.วานิช สมชาติ
99. นายจิระวัฒน์ ชวลิต
100. นายสาเร็จ วงศ์ศักดา
101. นางสุพิศ ยางาม
102. นางกฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์
103. นายศักดา ถาวรพจน์
104. นายวิศวะ คงแก้ว
105. นายประจักษ์ ทาสี
106. นายพรณรงค์ วรศิลป์
107. นายไพศาล ชลสินธุ์

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
แทนผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
แทนผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
/108. นายชาญเวช…

-๕108. นายชาญเวช บุญประเดิม

- ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เลขานุการการประชุม
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ
- รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
109. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
สานักอานวยการ
ผูช้ ่วยเลขานุการการประชุม
110. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์ สานักอานวยการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการการประชุม
111. นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
สานักอานวยการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการการประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
2. นายประสงค์ อยู่ทอง
3. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
4. นายอรรณพ แก้วปทุมทิพย์
5. นางสิลาณี ภูรวิ ัฒนกุล
6. นางสาวยุพดี รุ่งเรือง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
2. นายกิตติธัช สันธานเดชา
3. นางปิยวรรณ ปิตยานนท์
4. นางสุนันทา พลโภชน์
5. นางสาวอัชฌาณี บรรหาร
6. นางสาวภาวิณี หมู่ศิริเลิศ
7. นางสาวเพ็ญนภา ยุบไธสง
8. นางสาวมนฤดี บ่อคาเขียว
9. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
10. นางสาวเบญจวรรณ รัศมีสวยล้า
11. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
12. นางสาวพัทธนันท์ ยาพุทธา
13. นางสาวปฐมา ศรัทธาธรรม
14. นางสาวสุนิดา ภู่ใจเที่ยง
15. นางสาวปราณี คิวรัมย์
16. นายนฤพนธ์ มหากายิน
17. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
18. นางสุวรรณี ยุวชาติ
19. นางสาธิกา ศุภกีรติโรจน์
20. นายวสันต์ จันทรมูล

สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักความร่วมมือ
สานักความร่วมมือ
สานักความร่วมมือ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

/21. นางสาวจิราพร…

-๖21. นางสาวจิราพร นูมหันต์
22. ว่าที่ร้อยตรีสัญลักษณ์ ชุมขวัญ
23. นางสาวทัศนันท์ อุดมสิทธิเศรษฐ
24. นางสมจินตนา วิศิษฎอนุพงษ์
25. นางสุรีย์ ควรประดิษฐ์
26. นางสาววิภาดา จาปา
27. นางสาวพัชรี คนใหญ่
28. นางสาวผ่องอาไพ หมั่นคง
29. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
30. นายจินศิริ พุ่มศิริ
31. นางสาวรัศมี สง่าศรี
32. นางสาวพนารัตน์ อักษรถึง
33. นายวิทวัต ปัญจมะวัต
34. นางสาวสายน้าผึ้ง ธีระศักดิ์
35. นางเรณู สันตโยภาส
36. นายสุธาดา อาภาประเทือง
37. นางสาวมรกต สนสนอง
38. นางสาววิภาดา ตระกูลโต
39. นางทองเปลว แป้นประหยัด
40. นายสมภพ สมประสงค์
41. นางภัทราภรณ์ ไกรวิสุทธิ์
42. นางสาวภารณี พรประพันธ์
43. นางสาวเกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์
44. นางสาวอรวรรณ พรมใหม
45. นางสาววรางคณา ค้อชากุล
46. นายศุภสันต์ สุยวานิช
47. นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์
48. นางสาวพาณี น้อยทวี
49. นายจักรพงศ์ รินทะวงศ์
50. นางวิยดา วัฒนาเมธี
51. นายอภิวัชร์ พจน์จิราภรณ์
52. นายสุภชัย ศรีนวล
53. นายพีลิน สกุณา
54. นายศรัณย์ พิศทุ ธารมณ์
55. นายสมชาย ขวัญเจริญ

สานักความร่วมมือ
สานักความร่วมมือ
สานักความร่วมมือ
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุม ได้กล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
/ระเบียบวาระที่ 1…

-๗ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อานวยการสานักความร่วมมือ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาล
สงกรานต์ 2557 ว่ าส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษามี ห นั งสื อ ด่ วนที่ สุ ด ที่ ศธ 0602/965 ลงวั นที่
14 มีนาคม 2557 แจ้งเรื่อง การเตรียมความพร้อมการดาเนินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลสงกรานต์ 2557 โดยเริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2557 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา
08.30 – 00.30 น. (จนถึงเที่ยงคืน) เพื่อให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
และผู้อานวยการสถานศึกษาที่ตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
รวมทั้งได้มีหนังสือสานักความร่วมมือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0602/75 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557 เชิญประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้อานวยการสถานศึกษาที่ตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วย
ช่วยประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ถนนนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ด้วย
2. คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายในคราวการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหลายครั้ง
ที่ผ่านมาเพื่อให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค และประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด เร่งดาเนินการในการเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มากขึ้น โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
2.1 ประสานขอความร่วมมือรวมทั้งร่วมปรึกษาหารือกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. , โรงเรียนในสังกัด สพฐ. , ศูนย์การเรียนรู้ฯ , สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันวางกลไก/ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงกันได้
นับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นมาเพื่อปลูกฝังให้สนใจศึกษาต่อทางด้านสายอาชีวศึกษาซึ่งมีรายได้ดี จบแล้วมีงานทา
แน่นอน
2.2 ช่วยสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยการดาเนินการจัดกิจกรรม
Open house แนะแนวการศึกษา , วัดแววความถนัดและความเหมาะสมต่อสาขาวิชาชีพ , จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 108
อาชีพ , นาเสนอข้อมูลวิทยาลัยฯ ทาง VDO/Brochure/Poster , สร้างเครือข่ายนักศึกษาแนะแนวในชุมชน แนะแนว
โดยใช้สื่อมวลชนทั้งเคเบิลทีวีและ R-radio network ฯลฯ
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัด และผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่
21 มกราคม ๒๕๕7 ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาได้ จั ด ส่ ง รายงานการ ประชุ ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบัน การอาชี ว ศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 1/๒๕๕7 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 21 มกราคม ๒๕๕7 ณ ห้ อ งประชุ ม บั ว หลวง วิ ท ยาลั ย การอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ศธ 0601/635
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 12 - 42
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-

ไม่มี –
/ระเบียบวาระที่ 4…

-๘ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
วาระ 4.1 การพัฒนาบุคลากรของ อศจ. และสถาบันการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมาย นางปัทมา วีระวานิช ผู้อานวยการสานัก พัฒนาสมรรถนะครูและบุ คลากรอาชีวศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบแผนการพัฒนาบุคลากรของ อศจ. และสถาบันการอาชีวศึกษา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 73 – 102 สรุปได้ดังนี้
4.1.1 สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้จัดทาแผนการดาเนินการโครงการ
ผลิต พัฒ นา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
- ในข้อที่ 2 ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม่
- กลุ่มโครงการที่ 11 พัฒนาบุคลากร
ทั้ง นี้ ได้ บู ร ณาการโครงการและหน่ ว ยงานที่ รั บผิ ด ชอบร่ว มกับ ส านั ก กลุ่ ม กลุ่ มงาน สถาบั น การอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด และสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในการสนับสนุน
และขับ เคลื่อนนโยบายและยุ ทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยแล้ ว โดยใช้งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบรายจ่ายอื่น โครงการผลิต พัฒนา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วงเงินงบประมาณ 201,120,000 บาท (สองร้อย
หนึ่งล้าน-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสรุปแผนงาน/โครงการ ภายใต้โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ออกเป็น 11 กลุ่มโครงการหลัก งบประมาณจานวน 181,120,000 บาท
(หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ เอ็ ด ล้ า นหนึ่ ง แสนสองหมื่ น บาทถ้ ว น) และส ารองงบประมาณเพื่ อการพั ฒ นาครู และบุ คลากร
อาชีวศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน งบประมาณจานวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ดังนี้
1. สร้างและพัฒนาชมรมเครือข่ายครูในการพัฒนาด้านความรู้และทักษะให้แก่สมาชิกประกอบด้วย
3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 57,661,000 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
2. พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี) วงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
3. ส่งครูไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการภายในประเทศ วงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท
(สี่ล้านบาทถ้วน)
4. พัฒนาบุคลากรเตรียมเข้าสู่ตาแหน่งบริหาร วิทยฐานะ พัฒนาบุคลากรประจาการ (ส่วนกลาง) และ
บุคลากรบรรจุใหม่ ประกอบด้ วย 7 โครงการ วงเงินงบประมาณ 17,771,000 บาท (สิบเจ็ดล้ านเจ็ ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. พัฒ นาบุ ค ลากรเครื อข่ ายจั งหวัดและสถาบั นการอาชีว ศึ กษา ประกอบด้ ว ย 2 โครงการ
วงเงินงบประมาณ 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
6. พั ฒ นาบุ ค ลากรสนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายส าคั ญ ประกอบด้ ว ย 12 โครงการ
วงเงินงบประมาณ 19,688,000 บาท (สิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
7. การบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรระหว่างสานักและหน่วยงานในสังกัด สอศ.
ประกอบด้วย 8 โครงการ วงเงินงบประมาณ 17,112,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
8. พัฒนาขีดความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย
10 โครงการ/กลุ่มประเทศ วงเงินงบประมาณ 27,659,300 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
/9. การพัฒนา…

-๙9. การพัฒนาบุคลากรในระบบ e -Training วงเงินงบประมาณ 3,250,000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
10. พัฒนาความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้านภาษา
วงเงินงบประมาณ 3,655,000 บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
11. การบริหารจัดการและการพัฒนาความพร้อมของสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 5 โครงการ วงเงินงบประมาณ 9,323,700 บาท (เก้าล้านสามแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
12. สารองงบประมาณเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน
วงเงินงบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ อศจ. และสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งสานักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษาได้รับแผนงานโครงการที่ อศจ. และสถาบันการอาชีวศึกษาเสนอเข้ามาเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณเรี ย บร้ อยแล้ ว ดังรายละเอีย ดในเอกสารประกอบการประชุม หน้า 89 - 93 ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การติดตามและจัดสรรงบประมาณ คือ
1. กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ อศจ. จัดสรรงบประมาณให้ อศจ. ละ 100,000 บาท
โดยมีขอบเขตการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
(1) การรวบรวมคลังปัญญาอาชีวศึกษา
(2) การเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(3) การพัฒนาประสบการณ์ครูตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๔) การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
๒. กรอบแนวทางการพั ฒ นาบุค ลากรของสถาบัน การอาชีว ศึก ษา จัด สรรงบประมาณให้
สถาบันละ 400,000 บาท โดยมีขอบเขตการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
(1) การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสถาบันและการบูรณาการการทางานภายในสถาบัน
ตามโครงสร้างใหม่
(2) เตรียมความพร้อมของครูผู้สอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
(3) การพัฒนาประสบการณ์ครูตามนโยบายกระทรวงและ สอศ.
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. นาผลการประชุมไปแจ้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบให้เร่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของ อศจ. ให้ เ ลื อ กหั ว ข้ อ ที่ ดี เ ด่ น และมี ค วามจ าเป็ น น ามาด าเนิ น การก่ อ น ไม่ ต้ อ งด าเนิ น การพร้ อ มกั น ที เ ดี ย ว
ทั้ง 4 หัวข้อ
4.1.2 โครงการ “วุฒิอาสา” ธนาคารสมองอาชีวศึกษา
1. ความเป็นมา
(1) สื บ เนื่ อ งจากพระราชด ารั ส ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ที่ ท รงมี
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่
11 สิ ง หาคม 2543 เนื่ อ งในมงคลสมั ย เฉลิ ม พระชนมพรรษา ซี่ ง มี ป ระเด็ น รั บ สั่ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งธนาคารสมอง
โดยการนาผู้ที่เกษียณอายุแล้ วแต่ยั งมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่ วนรวมของประเทศ ซึ่งนับเป็น
พระมหากรุ ณาธิ คุณต่ อประเทศชาติ และพสกนิก รชาวไทยเป็นอย่ง ยิ่ง ที่ ให้ น าผู้ ที่เกษียณอายุแล้ ว แต่ ยัง มีความรู้
ความสามารถมาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ
/(2) คณะรัฐมนตรี…

-๑๐(2) คณะรัฐมนตรีได้ดาเนินการเพื่อสนองพระราชดารัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในการจัดตั้งธนาคารสมอง โดยมีมติมอบหมายให้ทุกกระทรวง/ทบวง/กรม สารวจทรัพยากรบุคคลที่พ้นจากตาแหน่ง
ไปแล้วด้วยการลาออกหรือเกษียณอายุแต่ยังมีสุขภาพดี มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น การวิจัย หรือ
การพัฒนาประเทศ มีความพร้อมและสมัครใจเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง แล้วแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทราบ และให้ สศช. มีฐานะเป็นหน่วยทะเบียนกลาง
ธนาคารสมองมี ห น้ า ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล จั ด ท าบั ญ ชี ห รื อ ท าเนี ย บผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าแนกเป็ น รายสาขาให้ ต รงตาม
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ และเป็นตัวกลางประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้วุฒิอาสาได้นาความรู้
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เสนอแนะมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในอันที่จะนาวุฒิอาสาเหล่านี้มาร่วมทางาน เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป
(3) แนวคิดเรื่องธนาคารสมองมีความสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ให้ความเคารพ
นับถือต่อผู้อาวุโส ผู้เกษียณอายุแล้วที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มาแล้วมากมาย
สามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์
แก่สังคมและประเทศชาติในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุได้เป็นอย่างดี
(4) จากแนวทางพระราชดาริหาก สอศ. น้อมนามาใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การขาดแคลนครู
อาชีวศึกษา โดยสถานศึกษา อาชีวศึกษาจั งหวัด และหน่วยงานในสังกัด สอศ. โดยการสารวจ รวบรวม ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในวัยทางานและเกษียณอายุราชการซึ่งมีความเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
แก่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาในการแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชานาญในแต่ละสาขาอาชีพ
จะเป็นการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลน ผู้มีประสบการณ์และ
วิกฤติการขาดแคลนครูได้อีกแนวทางหนึ่ง
2. ธนาคารสมองอาชีวศึกษา
ธนาคารสมองอาชีวศึกษา (ธสอ.) เป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ใน
วัย ท างานและผู้ ที่ เ กษีย ณอายุ แ ล้ ว ทั้ งจากภาคราชการหรือ เอกชนที่ เป็ น ผู้ ท รงความรู้ ความสามารถ มากด้ ว ย
ประสบการณ์การทางาน มีสุขภาพดี มีความพร้อมและสมัครใจที่จะนาปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ มาช่วย
พัฒนาการอาชีวศึกษาโดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว แต่มุ่ งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมในการผลิต และพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาโดย ธสอ. จะทาหน้าที่ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้วุฒิอาสาอาชีวศึกษา (วออศ.) ได้ทางาน
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาอาชีวศึกษา
แม้ ในปัจ จุ บั นมีห น่ วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศดาเนินการ
ในเรื่ องนี้ อ ยู่ บ้ างแล้ ว เพื่อส่ งเสริ มให้ ผู้ ที่อยู่ ในวัย ทางานและผู้ ที่เกษียณอายุไ ด้มีโ อกาสท าประโยชน์ ต่อส่ ว นรวม
แต่อาจจะยังขาดการประสานความเชื่อมโยงการทางานและเครือข่ายข้อมูลต่าง ๆ ในด้านอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ
ดังนั้น ธสอ. จึงทาหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางประสานเครือข่ายหน่วยทะเบียนต่าง ๆ ที่มีการรวบรวมรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้อยู่แล้ว โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกัน ตลอดจนประสานเชื่อมโยงเครือข่ายของ
องค์ ก รและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ วออศ. สามารถน าความรู้ แ ละประสบการณ์ ม าช่ ว ยเชื่ อ มรอยต่ อ ของ
การเปลี่ยนแปลงที่การอาชีวศึกษาเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
3. องค์กรและกลไกการทางาน
เพื่อให้การดาเนินงานและการบริหารจัดการ วออศ. ของ ธสอ. บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สอศ.จึงได้จัดโครงการ “วุฒิอาสาธนาคารสมองอาชีวศึกษา” โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
(1) กาหนดวิสัยทัศน์และกรอบนโยบาย ตลอดจนแนวทางในการดาเนินงานของ ธสอ. เพื่อให้
วออศ. ได้นาความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
/(2) กาหนด…

-๑๑(2) กาหนดมาตรการและแผนงานเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของ ธสอ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้ง
(3) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ประสานงาน ให้บริการข้อมูล กากับการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงาน ธสอ. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและระบบการทางานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
4. โครงสร้างการทางาน
4.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
การก าหนดโครงสร้ า งองค์ ก ร โดยการจั ด ตั้ ง “กลุ่ ม ประสานและอ านวยการ ธสอ.”
ซึ่งเป็นภารกิจเฉพาะที่รับผิดชอบในระดับ สอศ. และอาชีวศึกษาจังหวัด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
บทบาทของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยกลุ่มประสานและ
อานวยการ ธนาคารสมองอาชีวศึกษา (ธสอ.)
(1) เป็ น หน่ ว ยทะเบี ย นกลาง ธสอ. ในการรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นวั ย ท างานและ
ผู้เกษียณอายุแล้วจากภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมจะอาสาทางานเพื่อประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
โดยจัดทาบัญชีหรื อทาเนีย บผู้ ทรงคุณวุฒิ จาแนกตามประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความสนใจที่จะให้
ความช่วยเหลือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัด รวมทั้งปรับปรุงทะเบียนข้อมูล วออศ. ให้เป็นปัจจุบันทุก ๆ ปี
(2) ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้ วออศ. ได้ทางาน และแบ่งปันประสบการณ์
และองค์ความรู้ด้วยระบบการจัดการความรู้ด้านอาชีวศึกษาและอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา และ สอศ.
(3) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์การทางานให้ วออศ. ได้นาความรู้ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาอาชีวศึกษาอย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์สูงสุด
(4) เป็ น ตั ว กลางประสานให้ ฝ่ า ยที่ ข อรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ได้ พ บและท าความตกลง
ในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทางานกับ วออศ. ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
(5) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของ วออศ. เพื่อนามาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดาเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
(6) ประสานการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นของ วออศ. จากกลุ่มต่าง ๆ
(7) ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของ วออศ. ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มาใช้บริการจาก ธสอ. เพิ่มขึ้น
บทบาทอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ดังนี้
(1) ประสานงานระหว่าง สอศ. สถานศึกษาในสังกัด และ วออศ. จังหวัด
(2) สร้างเครือข่ายการทางาน โดยจัดตั้งคณะทางานระดับจังหวัดขึ้น โดยมีประธาน อศจ. เป็น
ประธาน และมีผู้แทนจากสถานศึกษาในจังหวัด หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรวิชาชีพในระดับจังหวัด
สถานประกอบการ และ วออศ. ร่วมเป็นกรรมการ
(3) ส ารวจรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาต่ า ง ๆ ทั้ ง ที่ อ ยู่ ใ นวั ย ท างานและ
เกษียณอายุราชการสาหรับจัดทาฐานข้อมูล วออศ. ของจังหวัดและลงข้อมูล วออศ. ในระบบฐานข้อมูลกลางให้เป็นปัจจุบัน
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในจังหวัดนา วออศ. มาเผยแพร่ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ มาสอนนักเรียนนักศึกษาและการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
4.2 กลไกการทางาน
จากแนวทางการดาเนินงานของ ธสอ. ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกับ
หน่วยงานราชการ องค์การวิชาชีพ และสถานประกอบการทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ตลอดจนทางานประสาน
เชื่อมโยงการทางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น จึงได้มีการกาหนดกลไกการประสานงานกับ ธสอ. ดังนี้
/(1) ระดับ สอศ. …

-๑๒(1) ระดับ สอศ. จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเครือข่าย ธสอ. โดยมอบหมาย
รองเลขาธิ ก ารท่ า นใดท่ า นหนึ่ ง เป็ น ประธาน และส านั ก พั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากรอาชี ว ศึ ก ษา (สสอ.)
เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่หน่วยงานในสังกัดมี ความประสงค์ จะให้ วออศ. เข้าไปให้
ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ เครือข่ายการทางานทุกระดับสามารถ online ระบบฐานข้อมูลของ ธสอ. เพื่อค้นหารายชื่อ วออศ.
ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ โดยสามารถประสานโดยตรงกับ วออศ. หรือให้ ธสอ.เป็นผู้ประสานกับ วออศ.
(2) ระดับพื้นที่โดย อศจ. สร้างเครือข่ายการทางานของ วออศ. ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้ วออศ. สามารถนาความรู้และประสบการณ์เข้าไปช่วยสนับสนุนภารกิจที่เป็นประโยชน์แก่ สถานศึกษา
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา และสอศ. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการท างานโดยจั ด ตั้ ง คณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด ขึ้ น
มีประธาน อศจ. เป็นประธานและมีผู้ แทนจากสถานศึกษาในจังหวัด หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ
ในระดับจังหวัด สถานประกอบการ และ วออศ. ร่วมเป็นกรรมการ โดย อศจ. มอบหมายสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งที่
มี ค วามพร้ อ มฝ่ า ยเลขานุ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณาแผนงาน/โครงการทั้ ง ในลั ก ษณะเชิ ง รั บ และเชิ ง รุ ก ที่ จ ะน าความรู้
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของ วออศ. มาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาการอาชีวศึกษาในระดับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยเครือข่ายในระดับ จังหวัดสามารถเข้ามาในระบบฐานข้อมูลของ ธสอ. ในการค้นหารายชื่อของ วออศ.
รวมทั้งการประสานงานได้เช่นเดียวกับในระดับ สอศ. ทั้งนี้ อศจ. สถานศึกษา หรือสถาบันการอาชีวศึกษาจะให้
ความอนุเคราะห์สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ วออศ.
อนึ่ง การให้บริการของ ธสอ. เป็นลักษณะการให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือ เป็น
พี่เลี้ยงให้คาแนะนาทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านการบริหารงานแก่สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และ สอศ.
ตามที่ได้ขอความช่วยเหลือ โดยการจัดการสาธิต ฝึกอบรม ติดตามดูงาน เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานหรือให้คาแนะนา
เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธสอ. อาจให้บริการในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นกลาง ไม่มี
ประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจของสถานศึกษา สถาบัน การอาชีวศึกษา และ สอศ.
ในประเด็นนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนเป็นวิทยากรหรือบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
ประสบการณ์ด้านอาชีวศึกษาและอาชีพจาก วออศ. สู่คนรุ่นใหม่
5. ผู้รับบริการ และการให้บริการ
5.1 ผู้รับบริการจาก ธสอ. ประกอบด้วย
(1) สถานศึกษาอาชีวศึกษา
(2) สถาบันการอาชีวศึกษา
(3) สอศ. และหน่วยงานส่วนกลาง
(4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการจากอาชีวศึกษา
(5) ผู้เกี่ยวข้อง
5.2 การให้บริการ
การให้บริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ธสอ. จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล วออศ.
โดยแยกตามประสบการณ์ ความเชี่ย วชาญในสาขาต่ าง ๆ และเผยแพร่ข้ อมูล ดังกล่ าวผ่ า นทางระบบเครื อข่า ย
Internet ซึ่งฐานข้อมูลนี้ใช้ระบบการค้นหาคาสาคัญ (keyword) ทาให้สามารถสืบหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้
ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบั นการอาชีวศึกษา สอศ. และหน่วยงาน
ส่วนกลาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการจากอาชีวศึกษา และผู้เกีย่ วข้องที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือจาก วออศ.
เพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนา จัดการสาธิต ฝึกอบรม ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้
ประสบการณ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการผ่านทางระบบเครือข่าย
Internet และสามารถประสานโดยตรงกับ วออศ. หรือแจ้ง ธสอ. เพื่อประสานกับ วออศ. ดังนี้
/(1) ในกรณี…

-๑๓(1) ในกรณี ที่ผู้ รั บ บริการไม่ส ะดวกที่จ ะสื บ ค้น วออศ. จากฐานข้ อมูล สามารถกรอก
แบบฟอร์ ม ขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก ธสอ. โดยระบุ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น งาน ตลอดจนลั ก ษณะ
ความช่ว ยเหลื อที่ต้องการ ทั้งนี้ อาจระบุ คุณสมบัติของ วออศ. ที่ต้องการหรือระบุชื่อ วออศ. ที่ต้องการและส่ ง
แบบฟอร์มดังกล่าวมายัง ธสอ. หรือเครือข่าย อศจ. ทุกจังหวัด
(2) ธสอ. จะมีขั้นตอนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
- กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือระบุ วออศ. ที่ต้องการ ธสอ. จะประสานงานกับ วออศ.
ให้ทราบถึงความต้องการของผู้ขอรับความช่วยเหลือ หาก วออศ. ไม่สะดวกที่จะรับงานดังกล่าว ธสอ.จะดาเนินการ
คัดเลือก วออศ. ท่านอื่นให้ตรงตามความต้องการของผู้ขอรับความช่วยเหลือต่อไป
- กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือระบุประเด็นปั ญหาแต่ไม่ระบุ วออศ. ธสอ.จะพิจารณา
วออศ.ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับ ประเด็นปัญหา หรือความต้องการของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ซึ่งอาจเป็น 1 ท่าน หรืออาจเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์หลากหลายขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของประเด็นปัญหา ทั้งนี้
จะพิจารณาจาก วออศ. ที่มภี ูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่มี วออศ. ในพื้นที่
ธนาคารสมองอาชีวศึกษาจะพิจารณาท่านอื่น ๆ ที่มีภูมิลาเนาในที่อื่น
นอกจากนี้ ธสอ. จะเป็ นตัวกลางประสานให้ ฝ่ายที่ขอรับความช่ว ยเหลือมาพบปะหารือกับ
ทีมงาน วออศ. เพื่อทาความรู้จักและให้ข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหาตลอดจนการลงพื้นที่สารวจข้อเท็จจริง
ก่อนกาหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป ส่วนกรณีที่ปัญหาไม่มีความซับซ้อน ธสอ. อาจเลือก วออศ. เพียงท่านเดียว
เพื่อให้ความช่วยเหลือโดย ธสอ. จะเป็นผู้ประสานงานและทาบทาม วออศ. เหมือนเช่นกรณีแรก
ทั้งนี้ หากไม่สามารถหา วออศ. ได้ตรงตามความต้องการของผู้ขอรับความช่วยเหลือ ธสอ.
จะประสานเครื อข่ายต่าง ๆ ที่ทางานด้านอาสาสมัครเพื่อค้นหาผู้ ทรงคุณวุฒิ ให้ ส อดคล้ องกับความต้องการหรือ
อาจทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
6. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
แม้ วออศ. เป็ น ผู้ ที่ศ รั ท ธาจะทางานเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาอาชีว ศึ ก ษา
สถาบัน การอาชีวศึกษา สอศ. และหน่ว ยงานส่ วนกลาง โดยไม่ห วังผลตอบแทนทางธุรกิจ แต่เพื่อมิให้ เป็นภาระ
แก่ วออศ. ธนาคารสมองได้กาหนดหลักการว่าองค์กรหรือหน่วยงานผู้ขอรับความช่วยเหลือจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
จ าเป็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ ง านของ วออศ. เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง ค่ า ที่ พั ก ค่ า ตอบแทน เป็ น ต้ น
โดยหน่ว ยงานที่ขอรับบริการ วออศ.จะรั บผิ ดชอบค่าใช้จ่ายให้ วออศ. ทั้งนี้ ส่ว นราชการผู้ขอรับความช่วยเหลื อ
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้จากงบปกติ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยของหน่วยงาน
7. ทาเนียบวุฒิอาสา ธนาคารสมองอาชีวศึกษา (วออศ.)
ข้ อ มู ล ของวุ ฒิ อ าสา ธนาคารสมองอาชี ว ศึ ก ษา (วออศ.) ที่ ร วบรวมจั ด ท าเป็ น ท าเนี ย บ
ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
1. ชื่อ – สกุล วุฒิอาสา
2. หมายเลขบัตรประชาชน
3. อายุ (ปี)
4. วัน เดือน ปีเกิด
5. เพศ
6. ศาสนา
7. สัญชาติ
8. ประวัติการศึกษา
9. ข้อมูลการประกอบอาชีพก่อนเกษียณ/ลาออก
/10. ตาแหน่ง…

-๑๔10. ตาแหน่งสุดท้าย
11. ปีที่เกษียณ
12. สถานที่ทางานสุดท้าย
13. สถานภาพการทางานปัจจุบัน
14. ความสามารถในการช่วยเหลือ
14.1 ด้านอาชีพ
14.2 ด้านบริหารจัดการ
15. ความเชี่ยวชาญ/ความชานาญ
16. ผลงานวิจัย (ถ้ามี)
17. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
18. เบอร์โทรศัพท์
19. เบอร์โทรสาร
20. อีเมล์
21. ความสามารถในการเดินทางไปต่างจังหวัด
8. สรุป
เพื่อให้การดาเนิ นการ “วุฒิ อาสา” ธนาคารสมองอาชีวศึกษา มีความชัดเจนเกิดความเชื่อมโยง
ในการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ สรุปการดาเนินงาน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานกับ ธสอ. ประกอบด้วย
1.1 ระดับ สอศ.
เสนอ สอศ. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเครือข่าย ธสอ. โดยรองเลขาธิการท่านใด
ท่านหนึ่งเป็นประธาน และสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) เป็นฝ่ายเลขานุการ
1.2 ระดับพื้นที่
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการท างานของ วออศ. ในแต่ ล ะจั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ โดยจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการระดับจังหวัดขึ้น มีประธานอศจ. เป็นประธานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาในจังหวัด หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ องค์กรวิชาชีพในระดับจังหวัด สถานประกอบการ และ วออศ. ร่วมเป็นกรรมการ โดย อศจ. มอบหมาย
สถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งที่มีความพร้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ
2. สอศ. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานปฏิบัติในระดับพื้นที่ อศจ.
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับ วออศ.และ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
4. ระดับ สอศ. และระดับพื้นที่ อศจ. ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดของแต่ละหน่วยงาน
5. หน่วยงานทั้งในระดับ สอศ. และพื้นที่ อศจ. ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ วออศ.
ได้ ท างาน และแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ แ ละองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยระบบการจั ด การความรู้ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาและอาชี พ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และ สอศ.
6. ให้บริการแก่ผู้รับบริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
7. ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ วออศ. เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดาเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
8. ประสานการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นของ วออศ. จากกลุ่มต่าง ๆ
9. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของ วออศ. ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสร้าง
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มาใช้บริการจาก ธสอ. เพิ่มขึ้น
/มติที่ประชุม...

-๑๕มติ ที่ประชุม มอบหมายให้ อศจ. จัดประชุมปรึกษาหารือกาหนดหน่วยประสานงานโครงการ
พร้อมแจ้ง สอศ.ทราบ เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อาจใช้สถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่
สามารถเดินทางมาร่วมสะดวก
วาระ 4.2 การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่ อชุมชน
(Fix it Center) และการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นายเจี่ยง วงศ์สวัส ดิ์สุริยะ) แจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ในการด าเนิ น การ โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งด้ ว ยตนเอง
(Fix it Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติการแบบภาคีเครือข่ายร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และสานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ เ พื่อ เป็น การสร้า งเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจ ลดรายจ่ า ย
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพของชุมชน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะอาชีพ
ให้กับประชาชน และให้นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงเป็นการฝึกทักษะ นักเรียน
นักศึกษาให้มีความสามารถในการทางานและประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้จัดทาแนวทางจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Work – Integrated – Learning : WIL) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) ที่ได้นามอบให้ในห้องประชุม หน่วยงานละ 1 เล่ม โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2557 จานวน 510,000,000 บาท (ห้าร้อยสิบล้านบาทถ้วน) มีประมาณการค่าใช้จ่าย และปฏิทิน
ปฏิบัติงานโครงการ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 106 – 109 ดังนี้
ลาดับที่

รายการค่าใช้จ่าย

1

งบดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โครงการมีขอบเขตงาน ดังนี้
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนใน 1,700 ศูนย์
1.1 ศูนย์ในแต่ละ อบต./เทศบาล จานวน
1,700 ศูนย์ๆ ละ 270,000 บาท
1.2 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อโครงการพระราชดาริ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

งบประมาณที่ใช้

หน่วยงาน/สถานศึกษาที่
ใช้จ่ายงบประมาณ

475,600,000- สถานศึกษา 421 แห่ง

459,000,000-

สถานศึกษา

16,600,000-

สถานศึกษา

ดาเนินการตามภารกิจของโครงการ
(1) ซ่อมบารุงรักษาเครื่องมือการประกอบอาชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือ
การเกษตร
(2) ยกระดับช่างชุมชน
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4) พัฒนาอาชีวอนามัย ยกระดับคุณภาพสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของชุมชน
/(5) พัฒนาและ...

-๑๖ลาดับที่

รายการค่าใช้จ่าย

งบประมาณที่ใช้

หน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ใช้จ่ายงบประมาณ

(5) พัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน
5.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการบริการ
5.2 บริการซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่
บริการด้านเกษตรกรรม
การประกอบอาชีพถึงชุมชน
5.3 การสอนซ่อมด้วยตนเอง
( Fix it by – Yourself)
5.4 การฝึกประสบการณ์อาชีพจากการ
ทางานจริงของนักศึกษา ช่างชุมชน
และกลุ่มอาชีพ
5.5 ศูนย์ถาวรประจาสถานศึกษา
(6) การช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาประชาชน
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
(7) ซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ในโครงการพระราชดาริ
2.

การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)
2.1 ตกแต่งรถตู้บริการ Fix it Center
อศจ. ละ 2 คัน (78 x 2 x 25,000)
2.2 ตกแต่งรถจักรยานยนต์บริการ
Fix it Center อศจ.ละ 5 คัน
(78 x 5 x 30,000)
2.3 ศูนย์ถาวรประจาภาค 10 ศูนย์
ภาคละ 2 ศูนย์ (10x2x200,000)
2.4 จัดทาสื่อ ชุดความรู้และกิจกรรมการสอน
ซ่อมสร้างด้วยตนเองผ่าน
R-radio network

3,900,000.-

อศจ.

11,700,000.-

อศจ.

4,000,000.-

สถานศึกษา

700,000.-

ศทอ.

/(1) การวิจัย...

-๑๗ลาดับที่

รายการค่าใช้จ่าย
(1) การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อยกระดับ
คุณภาพ การติดตาม และประเมินผล
(2) ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการการ
ปฏิบัติงานการประสานงานรวมทั้ง
การติดตามประเมินผล
(3) การจัดทา MOU กระทรวงศึกษาธิการกับ
กระทรวงมหาดไทย องค์กรเครือข่าย และ
กิจกรรมโครงการในส่วนกลาง และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโครงการ

3

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ติดตาม
ประเมินผล และประสานงานเครือข่ายของ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

4

การติดตามและประเมินผลรูปแบบ Online
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช้
1,800,000-

650,000-

หน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ใช้จ่ายงบประมาณ
สถานศึกษา

ศพก.

1,400,000-

ศพก. ศทอ.

10,000,000.-

ศพก. ศทอ.

250,000-

ศทอ.

510,000,000-

หมายเหตุ
(1) สามารถปรับกิจกรรมการดาเนินงานได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับแนวทางโครงการ
(2) ค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการสามารถถัวจ่ายทุกรายการค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงและตามระเบียบราชการ

/ปฏิทิน...

-๑๘ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ
รายการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ 1 การจัด
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน
8.1 ขั้นเตรียมการ
8.1.1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ
8.1.2 สร้าง
ความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

สอศ. อศจ.
และสถานศึกษา

8.1.3 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อศจ. และ
สถานศึกษา

อศจ. และ
สถานศึกษา

8.1.4 ประชุม
เชิงปฏิบัติการวางแผน
และกาหนดแนวทาง
การบริหารจัดการ
โครงการในพื้นที่
ปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย
ทุกหน่วยงาน
คัดเลือกพื้นที่
เป้าหมายปฏิบัติการ
และจัดหาสถานที่ตั้ง
ถาวรประจา อบต.
8.1.5
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแก่
กลุ่มเป้าหมาย

สถานศึกษา

8.1.6 ผลิตรายการ…

/

-๑๙รายการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

8.1.6 ผลิต
รายการกลาง
เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านผ่านเครือข่าย
สถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษาและพัฒนา
อาชีพ R-Radio
Network

สอศ. อศจ.
และสถานศึกษา

8.1.7 เตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้า
ปฏิบัติการในพื้นที่
8.2 ปฏิบัติการซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนใน
3 ภารกิจหลัก ดังนี้
8.2.1 ด้านการ
ซ่อมเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
เครื่องมือ
อุปกรณ์ดารงชีวิต
ประจาวันของ
ครัวเรือน ให้
คาแนะนา
ถ่ายทอดความรู้
การซ่อมบารุงแก่
ประชาชนและชุมชน
รวมทั้งการยกระดับ
ช่างชุมชน

สอศ. อศจ.
และสถานศึกษา

8.2.2 ด้านการ
พัฒนาสุขอนามัย
พื้นฐาน

สถานศึกษา

สถานศึกษา

/มติที่ประชุม...

-๒๐มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. ดาเนินการแจ้ง
สถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบทราบ/พิจารณาดาเนินการต่อไป
วาระ 4.3 การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทุกแห่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต
รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา (นายวณิ ช ย์ อ่ ว มศรี ) แจ้ งให้ ที่ ประชุม ทราบว่ า
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดจัดประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนโดยจะเน้นด้าน
วิชาการเพื่อสู่การขับเคลื่อนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาทิ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา การวัดผล การพัฒนาภาษา การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยจะมีการระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันซึ่งผลจากการระดมสมองจะดาเนินการให้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานต่อไป
มติที่ประชุม รับ ทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. ดาเนินการแจ้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบให้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สอศ.จะแจ้งหัวข้อ
เรื่องที่ให้สถานศึกษาดาเนินการผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อนาไปเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557
วาระ 4.4 การนาเสนอของผู้บริหารจากการประชุม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด
สู่การขับเคลื่อนในไตรมาสที่ 3 – 4
4.4.1 ทวิภาคี
4.4.2 กองทุนตั้งตัวได้
4.4.3 นโยบายและแผน
4.4.4 ความร่วมมือต่างประเทศ EP, MEP
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ผู้บริหารนาเสนอหัวข้อเรื่องตามระเบียบ
วาระการประชุมที่รับผิดชอบให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม หน้า 66 - 68
4.4.1 ทวิภาคี โดย นางสุปรียา ลาเจียก ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
และผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ได้จัดทาเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา
และบุคคลทั่วไปเข้าฝึกเตรียมเข้าทางานนามอบให้ในห้องประชุมหน่วยงานละ 1 ชุด และนาเสนอโครงการส่งเสริม
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไตรมาสที่ 3 และ 4 สรุปได้ดังนี้
(1) เพิ่มศักยภาพสถานศึกษาระบบทวิภาคีสู่ประตูดาว เป้าหมายดาเนินการในสถานศึกษา
421 แห่ง
(2) การประเมินสถานศึกษาจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2557
(3) การขยายและยกระดับ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขานาร่อง 12 กลุ่มอาชีพ
(4) สร้างทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีใน 5 ภูมิภาค
(5) จัดทาประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(6) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(Rebranding) และสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
/4.4.2 กองทุน…
4.4.2 กองทุนตั้งตัวได้ โดย ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ)

-๒๑แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการกองทุนตั้งตัวได้เป็นการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการสนับสนุน
การสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถดาเนินธุรกิจตามแนวทางที่ผู้ประกอบการคิดขึ้นใหม่ หรืออาจเป็นสิ่งที่ต่อ
เนื่องมาจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในแต่ละสถานศึกษาของอาชีว ศึกษาอยู่แล้ว สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ดาเนินการดังนี้
(1) จั ด ตั้ ง หน่ ว ย ABI สาธิ ต หน่ ว ยวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นวมิ น ทราชู ทิ ศ และได้ จั ด อบรม
ผู้ ประกอบการใหม่ รุ่ นที่ 1 เมื่อวันที่ 12 - 15 พฤศจิ กายน 2556 ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรม 33 คน เมื่ออบรมแล้วมีผู้เขียนโครงการผ่าน 23 คน ได้รับอนุมัติแผนธุรกิจ 16 แผน
(2) กาหนดสถานศึกษาที่เป็น ABI หลักของภาค คือ
2.1 ภาคกลาง
ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
2.2 ภาคตะวันออก
ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
2.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
2.4 ภาคใต้
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
2.5 ภาคเหนือ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ทั้งนี้ ได้กาหนดสถานศึกษาที่เป็น ABI สายเกษตรกรรม คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
โดยจั ด ประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ มการจั ด สั ม มนาผู้ ป ระกอบการใหม่ แ ละหน่ ว ย ABI สาธิ ต รุ่ น ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่
20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สอศ. ซึ่งที่ประชุมมีมติให้อาชีวศึกษาจังหวัดดาเนินการคัดเลือกนักศึกษา
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนตั้งตัวได้กาหนดเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อยสถานศึกษาละ 1 คน เพื่อเข้า
ฝึ ก อบรมตามก าหนดการของหน่ ว ย ABI สาธิ ต ในแต่ ล ะภาค โดยให้ บู ร ณาการกั บ ศู น ย์ บ่ม เพาะอาชี ว ศึ ก ษา
แบบครบวงจรของแต่ ล ะสถานศึ ก ษา และส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาได้ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ 0611/1291 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 แจ้งผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ทราบและพิ จ ารณาด าเนิ น การ เรื่ อ ง การประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ มการจั ด สั ม มนา
ผู้ประกอบการใหม่และหน่วย ABI สาธิต แล้ว
(3) กาหนดการจัดฝึกอบรมหน่วย ABI สาธิต รุ่นที่ 2 มีดังนี้
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
สถานศึกษาที่จัด
ศูนย์บ่มเพาะในภาค
อบรม
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ แจ้งหนังสือให้ อศจ.คัดเลือก
สสอ.
8 เม.ย.57
วอศ.เชียงใหม่
2 เม.ย.57
ขอเลื่อนไปรุ่นถัดไป
สสอ.
แจ้งหนังสือให้ อศจ.คัดเลือก

(4) ตารางการฝึกอบรม ประกอบด้วย
วันที่ 1 เป็นการชี้แจงการดาเนินการ รายละเอียดของแผนการเงิน และแผนธุรกิจให้กับครูที่
ปรึกษา โดยวิทยากรจากกองทุนตั้งตั้งได้
วัน ที่ 2 วัน แรกของการฝึก อบรม ช่ว งเช้า เป็น การชี้แ จงรายละเอีย ดการเข้า ร่ว ม
โครงการ และการขออนุมัติสินเชื่อจากโครงการ ช่วงบ่ายเป็นการจัดทาแผนการเงิน และปฏิบัติจัดทาแผนการเงิน
/วันที่ 3…

-๒๒วันที่ 3 วันที่สองของการฝึกอบรม ช่วงเช้าเป็นการจัดทาแผนธุรกิจ และช่วงบ่ายปฏิบัติ
จัดทา แผนธุรกิจ
วันที่ 4 วันที่สามของการฝึกอบรม เป็นการสัมภาษณ์เพื่อโดยธนาคารที่ร่วมโครงการ คือ
ธนาคารกรุ ง ไทย ธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอิ ส ลาม
แห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs)
วันที่ 5 เป็นวันสรุปและปรับปรุงสาหรับผู้ขออนุมัติสินเชื่อรายที่มีการปรับปรุง
(5) การจัดนักศึกษาผู้ประกอบการเข้าฝึกอบรมจากสถานศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัด
5.1 การดาเนินโครงการกองทุนตั้งตัวได้ให้สถานศึกษาบูรณาการกับโครงการศูนย์บ่มเพาะ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร เป็นการต่อยอดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ฯลฯ
5.2 การคัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการระดับสถานศึกษา โดยศูนย์บ่มเพาะ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร คัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย สถานศึกษาละ 1 คน
5.3 การคัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการในระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัด ซึ่งมี
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจรของสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จานวนอย่างน้อยเท่ากับจานวนสถานศึกษาในจังหวัด
(6) ภารกิจของสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด และหน่วย ABI
ลาดับ

หน่วยงาน

การปฏิบัติ

1.

ระดับสถานศึกษา

2.

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

1. สารวจนักศึกษาผู้ประกอบการในเครือข่ายความร่วมมือ
กลุ่ ม A มี คุ ณ สมบั ติ ก าลั ง ศึก ษาระดั บ ปวส. หรื อ จบ ปวส.
ไม่ เ กิน 5 ปี อายุ ไ ม่ น้ อยกว่ า 20 ปี บ ริ บู รณ์ มี กิจ การเป็ น ของ
ตนเอง หรือมีนวัตกรรมและตลาดที่สามารถประกอบธุรกิจหรือ
รับจ้างผลิต ต้องการกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจ หรือเพื่อเป็นทุนในการ
ผลิตเพื่อจาหน่ายตามสั่ง
กลุ่ ม B มี คุ ณ สมบั ติ ก าลั ง ศึ ก ษาระดั บ ปวส. หรื อ จบ ปวส.
ไม่เกิน 5 ปี อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เป็นลูกจ้างหรือทางาน
นอกเวลา พร้อ มที่ จ ะประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยตนเอง หรื อผลิ ต เพื่ อ
จาหน่ายตามสั่งด้วยตนเอง
กลุ่ ม C มี คุ ณ สมบั ติ ก าลั ง ศึ ก ษาระดั บ ปวส. หรื อ จบ ปวส.
ไม่เกิน 5 ปี อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีนวัตกรรมและตลาด
ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือรับจ้างผลิต
2. คัดเลือกนักศึกษากลุ่ม A เข้าร่วมโครงการ
3. บ่มเพาะนักศึกษาผู้ประกอบการ กลุ่ม B และกลุ่ม C
ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
4. ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ จาก
โครงการกองทุนตั้งตัวได้ โดยประสานงานกับหน่วย
ABI สาธิต ระดับภาค
1. คัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
โดยความร่วมมือกับธนาคารที่ร่วมโครงการในท้องถิ่น
2. จัดทาทาเนียบนักศึกษาผู้ประกอบการในจังหวัด
3. บูรณาการโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่

หมายเหตุ

/3. หน่วย ABI...

-๒๓ลาดับ

หน่วยงาน

การปฏิบัติ

3.

หน่วย ABI ระดับภาค

1. จัดประชุมหน่วย ABI และสถานศึกษาในภาค หน่วย ABI
และสถานศึกษาเครือข่าย เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจและกาหนด
กิจกรรมโดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัด และงบประมาณโครงการ
ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
2. จัดฝึกอบรมหน่วย ABI สาธิต ให้กับผู้ประกอบการใหม่และ
ประสานงานกับหน่วย ABI และสถานศึกษาในการดูแลนักศึกษา
ผู้ประกอบการ
3. ประสานงานกับกองทุนตั้งตัวได้

หมายเหตุ

4.4.3 นโยบายและแผน โดย ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (นายพีระพล พูลทวี)
แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการดาเนินการตามนโยบายและแผนสาหรับสถานศึกษา ในไตรมาสที่ 3 – 4 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557 ให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
1.1 ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือน พฤษภาคม 2557 คือ ลงนามในสัญญา/PO/เบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้งแจ้ง สนผ.โดยด่วน
1.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ที่ได้โอนให้สถานศึกษาไปแล้วนั้น ขอให้เร่งทาแผน
เบิกจ่ายจากคลังจังหวัดโดยด่วน เพื่อมาใช้จ่ายในสถานศึกษา
1.3 งบรายจ่ายอื่นที่ได้โอนจัดสรรให้สถานศึกษาแล้วนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณ
โครงการ ขอให้สถานศึกษาเร่งการเบิกจ่ายโดยด่วน หากมีปัญหาในการเบิกจ่ายเงิน/การใช้จ่ายเงินให้สอบถาม
ไปยังสานักฯ ผู้ดูแลโครงการหรือ สนผ.
1.4 งบบุคลากร ขณะนี้ สอศ.ได้โอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในส่วนเพิ่มเติมไปยัง
สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ขอให้สถานศึกษาเบิกจ่าย (ตกเบิก) ให้พนักงานราชการโดยด่วน
1.5 งบดาเนินงาน ให้สถานศึกษาเร่งชาระหนี้สาธารณูปโภค โดยใช้เงินรายได้ หรือเงิน
เหลือจ่ายงบลงทุน
2. การโอนจัดสรรงบประมาณ งบประมาณที่จะโอนจัดสรรให้สถานศึกษา ได้แก่
2.1 งบดาเนินงาน งวดที่ 2 คาดว่าจะจัดสรรถึงสถานศึกษาประมาณกลางเดือน
เมษายน 2557
2.2 งบดาเนินงาน และเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งวดที่ 3 คาดว่าจะจัดสรรถึง
สถานศึกษาประมาณกลางเดือน มิถุนายน 2557
2.3 งบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ ทุกโครงการคาดว่าจะจัดสรรถึงสถานศึกษา
ประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2557
2.4 งบดาเนินงานที่สถานศึกษาเสนอมายัง สอศ. ได้แก่ การซ่อมแซมอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์ กิจกรรมตามนโยบาย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์และพิจารณา คาดว่าจะโอนจัดสรรประมาณ
เดือน พฤษภาคม 2557 นี้
2.5 งบดาเนินงาน ในส่วนของค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
วิเคราะห์และพิจารณา คาดว่าจะโอนจัดสรรถึงสถานศึกษาประมาณกลางเดือน เมษายน 2557 มีสถานศึกษายังไม่
รายงานประมาณ 100 กว่าแห่ง
2.6 งบประมาณอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าที่ดินราคาใหม่ ควรแจ้งให้ สอศ.
โอนจัดสรรโดยด่วน
/3. ข้อสังเกต…

-๒๔3. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
3.1 การขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุ น สอศ.ได้มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ดังนั้น สถานศึกษาต้องขออนุมัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเสนอมาปรับรายการและรหัสที่ ส่วนการคลังและพัสดุ
สานักอานวยการ เพื่อจะได้เบิกจ่ายเงินได้ โดยต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคก่อน และต้องทาให้แล้วเสร็จในเดือน
มิถุนายน 2557
3.2 สถานศึกษาที่ได้ค่าก่อสร้างผู กพันข้ามปี ต้องเร่งดาเนินการจัดจ้างได้ผู้ รับจ้างแล้ ว
ห้ามทาสัญญาจ้างโดยเด็ดขาด ให้เร่งส่งหลักฐานมายัง สนผ. เพื่อขอความเห็นชอบจากสานักงบประมาณก่อน
3.3 สาหรั บสถานศึกษาใดที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ ต้องเร่งรายงานและเสนอ
ของบประมาณสนับสนุนมายัง สอศ.โดยด่วน ทั้งนี้ ในหนังสือรายงานต้องมีประมาณการและงบที่ขอมาด้วย
3.4 การใช้จ่ายงบประมาณสถานศึกษาแต่ละแห่ง ขอให้สถานศึกษาได้พิจารณาระเบียบ
การใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องก่อน ได้แก่ การจาแนกประเภทรายจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง แผนผลการใช้จ่ายเงิน และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป็นสาคัญ
3.5 สถานศึกษาทุกแห่งควรตระหนักและให้ความสาคัญของการรายงานข้อมูลต่าง ๆ
เช่น จานวนผู้เรียน บุคลากร เพราะทุกข้อมูลมีผลอย่างยิ่งต่องบประมาณและผลประโยชน์
4.4.4 ความร่วมมือต่างประเทศ EP, MEP โดย ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ (นางชไมพร ตุ้มพงษ์)
แจ้งให้ที่ประชุมทราบประเด็น/กิจกรรม/โครงการที่นาสู่การขับเคลื่อนในไตรมาสที่ 3 – 4 ดังนี้
(1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างชาติ
เพื่ออานวยความสะดวกให้ครูชาวต่างชาติ และผ่อนผันในเรื่องใบประกอบวิชาชีพชาวต่างชาติ
(2) จัดหา Sister School เพื่อทาการจับคู่ (Matching)
(3) พัฒนางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในเรื่องความร่วมมือต่างประเทศ EP และ MEP หรือ
นาข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์
(4) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา EP และ MEP ควรมีความแตกต่างกับ
นักเรียน นักศึกษาปกติ
(5) การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
และในระดับนานาชาติ
(6) จัดทาคู่มือในการดาเนินงานต่างประเทศ และการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ EP
และ MEP และจัดทาหลักสูตรการสอนให้เป็นในแนวทางเดียวกัน และเป็นหลักสูตรกลางของอาเซียน
(7) การจัดตั้งชมรมครูวิชาชีพ EP และ MEP
(8) การสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครูชาวต่างชาติ
(9) พัฒนาศักยภาพของครูและผู้บริหาร โดยการจัดอบรม และส่งให้ศึกษาต่อต่างประเทศ
(10) การประสานกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ปรับหลักสูตรให้สอนและพัฒนา
ครูที่จะสอนภาษาอังกฤษสามารถพูดภาษาอังกฤษได้
(11) ในการรับสมัครสอบบรรจุครูวิชาชีพใหม่ควรมีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานสากล (TOEIC, TOFEL) (เป็นการเพิ่มคุณสมบัติ)
(12) ในการคัดเลือกผู้บริหารควรมีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (TOEIC, TOFEL)
(13) เพิ่มค่าตอบแทนสาหรับครูไทยที่มีทักษะวิชาชีพได้มาตรฐานสากล (TOEIC,TOFEL)
(14) ปรับทัศนคติของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ
(15) ตั้งศูนย์พัฒนาครูด้านภาษา
/มติ…

-๒๕มติที่ประชุม รับ ทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. ดาเนินการแจ้ง
สถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบทราบทราบและเร่งพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระ 5.1 การรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ประจาปีการศึกษา 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิ การคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา, รองเลขาธิ การคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา (นายประดิ ษฐ์
ระสิ ตานนท์ ) และผู้ อ านวยการส านั กนโยบายและแผนการอาชี ว ศึ กษา (นายพี ร ะพล พู ล ทวี ) แจ้ งว่ าส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รวบรวมผลการรับนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย แผนการ
รับนักเรียน, ยอดผู้สมัคร และยอดรับไว้จาแนกตามภาค สถานศึกษาและจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ดังนี้
รายงานการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 จาแนกตามภาค
ภาค
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกและกรุงเทพ
ใต้

แผน
31,938
42,459
53,450
32,126
30,913
190,886

สมัคร
21,228
19,768
32,512
22,024
21,289
116,821

%
66.47
46.56
60.83
68.56
68.87
61.20

รับไว้
5,751
5,734
10,152
4,635
2,266
28,538

%
18.01
13.50
18.99
14.43
7.33
14.95

รายงานการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 จาแนกตามสถานศึกษา
สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยสารพัดช่าง
วิทยาลัยการอาชีพ
วิทยาลัยพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยประมง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
รวม

แผน
87,480
26,712
9,234
12,580
44,622
3,845
1,040
713
810
535
440

สมัคร
60,489
20,420
3,604
5,203
21,372
3,044
641
178
319
121
99

%
69.15
76.45
39.03
41.36
47.90
79.17
61.63
24.96
39.38
22.62
22.50

รับไว้
12,280
4,594
924
2,101
7,537
364
68
107
1
71
0

%
14.04
17.20
10.01
16.70
16.89
9.47
6.54
15.01
0.12
13.27
0.00

2,450
215

1,242
86

50.69
40.00

491
0

20.04
0.00

210
190,886

3
116,821

1.43
61.20

0
28,538

0.00
14.95
/รายชื่อ...

-๒๖รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รายงาน
รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนในระบบ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 16.43 น.
1. วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
2. วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
3. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
จาแนกกลุ่มสถานศึกษาตามจานวนสมัคร
เป้าหมาย
เกินเป้าหมาย 20%
เกินเป้าหมาย 10%
± 100% จากเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย 10%
รวม

จานวนแห่ง
22
10
34
351
417

จากข้อมูลผู้มาสมัครเรียนอาชีวศึกษา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ยังต่ากว่าเป้าหมายมาก สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงต้องเร่งจัดประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัด และผู้ อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้ าที่ผู้ อานวยการสถาบัน การอาชีว ศึกษาในวันนี้ เพื่อร่วมปรึกษาหารือ
แนวทางการพิจารณาดาเนินการต่อไป หลั งจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ขอให้ที่ประชุม เสนอ
ข้อคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มปริมาณให้มีผู้สนใจมาสมัครเรียนอาชีวศึกษา
มากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
1. เด็ กที่ ยั งเรี ย นไม่ จ บชั้ น ม. 3 เกรดยั งไม่ ส มบู รณ์ 1-2 รายวิ ชา จะสามารถสมั ครเรี ยนต่ อใน
สายอาชีวศึกษาได้หรือไม่
2. เด็กบางกลุ่มที่เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไปแล้ว 1-2 เดือน แต่ไม่สามารถจะเรียนต่อไปได้และ
มีความต้องการที่จะขอมาเรียนต่อทางด้านสายอาชีวศึกษา จะสามารถรับเข้าเรียนได้หรือไม่
3. ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาเป็นไปในทางลบทาให้ผู้ปกครองและตัวเด็กนักเรียนไม่ ประสงค์จะเข้า
ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา
4. ได้พยายามประสานกับเขตพื้นที่การศึกษาของ สพฐ. แล้วแต่เขาไม่ให้ความร่วมมืออย่างแท้จริง
นึกถึงแต่ประโยชน์ของตนเองมากกว่า
5. ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมออกไปเป็นระยะ ๆ โดย สอศ. เป็นเจ้าของเรื่อง
6. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จานวนเด็กที่เข้าศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาลดลง อาจจะเนื่องจากค่านิยม
ของผู้ปกครองและเด็ก รวมทั้งภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาที่มีแต่การทะเลาะวิวาท
7. ควรมีวิธีการขยายเครือข่ายการรับเด็กเข้าศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาโดยการจัดตั้งศูน ย์การจัดการ
เรียนการสอนในพื้นที่ที่อยู่ห่ างไกลจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา แต่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
8. ตามข้อมูลตัวเลขการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. ปวส. ของทุกวิทยาลัย เข้าใจว่าเป็น
ข้อมูลที่นาใบสมัครไปแจกแล้วมาสรุปเองว่านักศึกษาได้สมัครเข้าเรียนแล้ว
/9. อศจ. ...

-๒๗9. อศจ. มี ค วามมั่ น ใจอย่ า งไรว่ าข้ อมู ล ตั ว เลขที่ ส ถานศึ กษารายงานเข้ า มาเป็ นตั ว เลขของเด็ ก
ที่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อสายอาชีวศึกษาจริง ๆ และผู้ปกครองเด็กทราบหรือไม่ระดับ ปวช. เรียนฟรีก็จริงแต่ตอนรายงาน
ตัวต้องมีผู้ปกครองมาและต้องชาระค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยจะมีใบสาคัญการจ่ายเงินให้ ส่วนระดับ ปวส. ต้องชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ถึงจะบอกได้ว่าเป็นนักศึกษาที่รับไว้จริง ๆ
10. จากข้ อมู ลที่ รายงานเข้ามาเป็ นจ านวนนั กเรียนแบบโควตา ซึ่ งยั งไม่รวมการรับสมั ครรอบปกติ
ถ้ารวมแล้วจานวนนักศึกษาจะเพิ่มขึ้น
11. เหตุที่สถานศึกษาอาชีวศึกษามีเด็กเข้ามาสมัครเรียนน้อย อาจจะเนื่องมาจากโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนได้รับการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวและเงินบริหารให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. จากการที่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาส ซึ่งขณะนี้ยังมีผู้เรียนน้อย กระทรวงศึกษาธิการจึงมี
นโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้มหาวิทยาลัยนราธิวาส ทาให้ต้องมีการแบ่งสัดส่วนของเด็กอาชีวศึกษาไป
13. ในปัจจุบันสายสามัญได้บรรจุสาขาวิชาศาสนาอิสลามเข้าไว้ในหลักสูตร แต่หลักสูตรของอาชีวศึกษา
ยังไม่มีหลักสูตรนี้ทาให้ผู้ปกครองและเด็กไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อสายอาชีวศึกษา
14. จานวนเด็กที่ลดลงอาจจะมีสาเหตุมาจากการคุมกาเนิดในปัจจุบันก็ได้
15. ได้รับการเชิญให้ไปร่วมกับโรงเรียนสายสามัญศึกษาในการแนะแนวการศึกษาต่อกว่า 50 โรงเรียนแต่
เมื่อไปร่วมแล้ว ปรากฎว่าเขาเชิญโรงเรียนเอกชนมาร่วมด้วยกว่า 10 โรงเรียน โดยมีการเรียกเก็บเงินค่าจัดบูธด้วย จึงทา
ให้เห็นว่าหน่วยงานศึกษาอื่นไม่มีความจริงใจในการสนับสนุนให้เด็กมาเข้าเรียนต่อสายอาชีวศึกษา แต่อย่างไรก็ตามคาด
ว่าสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพจะสามารถรับเด็กได้ตรงตามเป้าหมาย
16. สถานศึกษาขนาดเล็กไม่มีเด็กนักเรียนมาสมัครเรียน เด็กจะไปสมัครเรียนในโรงเรียนประจาจังหวัด
กันหมด จึงควรส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนให้นักโทษ แต่ก็ควรคานึงว่าอาจจะทาให้ผู้ปกครองเด็ก ไม่เชื่อมั่น
ในมาตรฐานของอาชีวศึกษา
17. สถานศึกษาเอกชนเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยี ทาให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่าง
คาว่าวิทยาลัยสารพัดช่างกับวิทยาลัยเทคโนโลยี ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีจะดูดีกว่า
18. ไม่ควรเปิดสอนแบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ
19. ควรให้วิทยาลัยใหญ่ ๆ ในจังหวัด เช่น วิทยาลัยเทคนิค/วิทยาลัยอาชีวศึกษารับเด็กเข้าเรียนให้เต็มที่
แล้วค่อยมาจัดกระบวนการจัดการกับวิทยาลัยเล็ก ๆ ในจังหวัด
20. ขอให้ อศจ. ดาเนินการตรวจสอบว่ามีเด็กนักเรียนในจังหวัดกี่คน เรียนต่อสายสามัญกี่คน เด็กที่เหลือ
จากเรียนสายสามัญไปอยู่ที่ไหน ให้คิดวิธีดึงเด็กมาเรียนสายอาชีวศึกษา โดยให้ทาข้อมูลเปรียบเทียบว่าระหว่างปีนี้
กับปีก่อน ๆ ที่ผ่านมานั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร และมีแนวคิดในการดาเนินการอย่างไรต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบหมาย
1. สนผ. ช่วยสรุปในประเด็นที่จะให้ อศจ. กลับไปดาเนินการ
2. ประธาน อศภ. และประธาน อศจ.
2.1 การขออนุญาตเปิดศูนย์การเรียนการสอนแบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพของสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0606/2383
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ยกเลิกและปิดการจัดการอาชีวศึกษาภายนอกสถานศึกษา
2.2 ควรเพิ่มบทบาทของตนเองให้มากยิ่งขึ้นโดยจะไปดาเนินการอย่างไรก็ได้เพื่อให้ อศภ. และ
อศจ. ได้เด็กนักเรียนเพิ่มเข้ามาตามเป้าหมายรวมถึงให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาขนาดเล็กในความดูแลรับผิดชอบ
ด้วย ทั้งนี้ จะมีผลไปถึงอัตรากาลังของครูและบุคลากรทางการศึกษา หากสถานศึกษามีเด็กนักเรียนน้อย ก็จาเป็นต้องมี
การโยกย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สมดุลกัน
/3. หากหน่วยงาน…

-๒๘3. หากหน่วยงานใดประสงค์จะสอบถามหรือรายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการให้ สอศ.
ทราบ/พิจารณา ขอให้จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรมิให้สอบถามด้วยวาจา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 12.45 น.
นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายชาญเวช บุญประเดิม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

