รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 6/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการผู้มาประชุม
๑. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แทน)
3. เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ
นางรัตนา ศรีเหรัญ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (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
นายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (แทน)
9. ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและ
กรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
10. นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑1. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑2. พลตรีหญิงกฤติยา บัวหลวงงาม
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑3. นายสุนทร ทองใส
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๑4. รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ 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
๒0. รองศาสตราจารย์ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
21. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
22. นางศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒3. นายสมเกียรติ ชอบผล ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
/๒4. นายสมบูรณ์...

-๒๒4. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒5. นายเสนอ จันทรา
26. นายอินทร์ จันทร์เจริญ
27. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
๒8. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายอกนิษฐ์ คลังแสง

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (แทน)

กรรมการผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกรบุญเลิศอุทัย ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
2. นายโกสินทร์ เกษทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
3. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
4. นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
5. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ
สานักอานวยการ
6. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
7. นางสุรีย์ ควรประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ แทน
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
8. นายวิทวัต ปัญจมะวัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนผู้อานวยการ
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
9. นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
แทน
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
10. นายมงคล สมอุดร ผู้อานวย
การสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
11. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
12. นางสาววรางคณา ค้อชากุล นักวิชาการศึกษาชานาญการ แทนผู้อานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
13. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ แทนผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
14. นายพีลิน สกุณา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
15. นายทวีศักดิ์ เบญจธิวัฒน์
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
16. จ.ส.อ. ศุภณัฐ เนื่องมัจฉา
สานักงบประมาณ
17. รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ช่างสาร (แทน) นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
/คณะทางาน...

-๓คณะทางานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
สานักอานวยการ
2. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
สานักอานวยการ
3. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
สานักอานวยการ
4. นางสาวปราณี คิวรัมย์ สานักอานวยการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทาซีดีรายการพิเศษเดินหน้าประเทศไทย
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบและถ่ายทอดให้ที่ประชุม
ทราบ โดย คสช.มีนโยบายในการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ
(1) ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบในด้านคุณภาพครู หลักสูตร ห้องเรียน และการใช้
เทคโนโลยีด้านการศึกษา รวมทั้งบูรณาการนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา
ตั้งแต่วัยเด็กจนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
(2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เปูาหมาย สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ จากนโยบายของ คสช.จะสามารถผลักดันให้นักเรียนนักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนในอาชีวศึกษา
มากขึ้น ในส่วนนี้จะกล่าวในระเบียบวาระการประชุมที่ 5 วาระ 5.4 อย่างละเอียดอีกครั้ง
2. เนื่องจาก นายโกสินทร์ เกษทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาและด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากาลังคนได้ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2557
ดังนั้นต้องมีการแต่งตั้งผู้มาดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวแทน ทั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษา จึงขอมอบ นายสมเกียรติ ชอบผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ทา
หน้าที่ประธานอนุกรรมการฯแทน
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/๒๕๕๗
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 5/๒๕๕๗
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีการ ปรับ แก้ไขดังนี้
- หน้า 11 บรรทัดที่ 2ข้อความเดิม“และน่าเชื่อถือของคณะอนุกรรมการฯ และนามาเสนอให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง” แก้ไขเป็น
“และนามาเสนอ ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหานายกสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง”
- หน้า 14 บรรทัดที่ 19
ข้อความเดิม “มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557” แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม อนุมัติใช้หลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557”
ตามประกาศ
/กระทรวง...

-๔กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องที่ ๓.๑ การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนายบุญส่ง จาปาโพธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ในฐานะประธานคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา และ
นายพีลิน สกุณา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงาน
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา รายงานผลการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ที่มีการเดินทางไปจานวน 2 ภาค
คือ
ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดผลการตรวจเยี่ยมฯตามเอกสารแจกนอกเล่ม จานวน 6 หน้า สรุปได้ดังนี้
ภาคใต้ ตรวจเยี่ยมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
1. คณะผู้ตรวจเยี่ยม
ประกอบด้วย
(1) นายเสนอ จันทรา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าคณะ
(2) นางศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) นายสมพร ฉั่วสกุล
ผู้อานวยการสานักงานศึกษาธิการภาค 10
แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(4) นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(5) นายประชาคม จันทรชิต ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
(6) นายปรัชญา ผลจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผูป้ ระสานงาน
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
2. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นสาขาที่มีความต้องการในจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัด
ในแถบทะเลอันดามัน
3. แผนการศึกษา
- มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใช้เวลาศึกษา 2 ปี 6 ภาคเรียน (รวมภาคฤดูร้อน) มีจุดเด่น
ที่เป็นการจัดการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของสถานประกอบการอย่างเต็มรูปแบบ
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่ให้อาจารย์ผู้สอนควรมีโอกาสฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
มีแผนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ควรมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา และควรมีการหารือ/ประเมินผล/แก้ไข
ปัญหาร่วมกับครูฝึกในสถานประกอบการอย่างสม่าเสมอ
4. การจัดรายวิชาในหลักสูตร
- การจัดรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรฯ สาขาวิชาการโรงแรม โดยในรายวิชาหมวดทักษะชีวิต
และหมวดทักษะวิชาชีพมุ่งเน้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ทาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะวิชาชีพ จุดเด่นจะอยู่ที่
รายวิชาในหมวดเลือกเสรีที่ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ธุรกิจด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในจังหวัด
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่ให้มีการพิจารณาเลือกรายวิชาสาหรับจัดการเรียนการสอน โดยยึด
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นตัวตั้ง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะครบทั้ง 3 ด้าน คือ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
/5. ความร่วมมือ…

-๕5. ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
- มีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ จานวน 11 แห่ง มีการวางแผนการเรียนการสอน
การฝึกอาชีพ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา การวัดและประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้เรียน
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรจัดทาแผนความร่วมมือในการผลิตกาลังคนร่วมกับ
สถานประกอบการในระยะ 3 – 5 ปี ให้ชัดเจน และควรมีความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะเฉพาะด้าน
ที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพ
6. เอกลักษณ์ของหลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการเป็นสาคัญ
7. อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
- เน้นที่ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นนักเทคโนโลยีและนักปฏิบัติขั้นสูง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ตามความต้องการของสถานประกอบการ
8. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ
- วิทยาลัยมีความพร้อมด้านบุคลากรผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ทั้งอาจารย์
ในสถานศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มากประสบการณ์ในธุรกิจการโรงแรม
และการท่องเที่ยว มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ด้านห้องปฏิบัติการในสถานศึกษา รวมถึงได้รับการสนับสนุน
ด้านทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ( Small Luxury) และ
โรงแรมประเภทเครือข่าย (Chain Hotel)
- การรับสมัครนักศึกษาควรเปิดกว้าง โดยรับจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา รวมถึง
กลุ่มคนทางานในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวหรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติครบและต้องการศึกษาต่อ
- นักศึกษารุ่นที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทางาน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัย ซึ่งสามารถเพิ่มพูนทักษะทั้งในด้านปฏิบัติและในเชิงบริหาร ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอน
อย่างใกล้ชิดร่วมกับสถานประกอบการ โดยมีผู้เรียนที่ออกกลางคันเพียง 4 ราย (ไม่ใช่ปัญหาจากการจัดการเรียนการสอน)
- ผลการเรียนในระยะเวลา 1 ปีแรก ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยค่อนข้างสูง เนื่องจากนักศึกษา
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- การประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปถึงกลุ่มเปูาหมายในสถานประกอบการต้องมีแผนงานและ
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
ภาคเหนือตรวจเยี่ยมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
1. คณะผู้ตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย
(1) นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าคณะ
(2) นายวิมล จานงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(3) รศ. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(4) นายถาวร ชลัษเฐียร ผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(5) นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึก
ษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(6) นางสุปรียา ลาเจียก ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
(7) นางสมจินตนา วิศิษฎอนุพงษ์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
(8) นายยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
(9) นางสาวนัยนา โสภณ พนักงานราชการบริหารงานทั่วไปด้านวิชาการ
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
/(10) นางรุ่งนภา...

-๖(10) นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู้ประสานงาน
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
2. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
2.1 สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
(1) สถานประกอบการบางแห่งยังไม่เข้าใจเรื่องการศึกษาระบบทวิภาคี จึงยังไม่ให้
ความร่วมมือในการทา MOU
(2) เนื่องจากยังไม่มีสานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิตที่ดูแลประสานงานการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีโดยตรง ในช่วงระยะแรกจึงเป็นภาระงานของฝุายวิชาการของแต่ละวิทยาลัย ซึ่งควรมี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถาบันการอาชีวศึกษาในวันทาการปกตินักศึกษาไม่สามารถ
เข้าร่วมได้เนื่องจากติดภารกิจงานในหน้าที่
(4) อาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทโดยตรง ควรได้รับการพิจารณาโอนย้าย
เข้าสู่สถาบันการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น
3. สาขาวิชาการตลาด
3.1 สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
(1) ความไม่ชัดเจนของระเบียบการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานของครูผู้สอน
(2) ความวิตกกังวลของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการรับปริญญาจะได้รับปริญญาจริง และจะรับอย่างไร
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
4.1 สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
(1) ด้านการบริหารจัดการ
- โครงการสร้างการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีที่ไม่มีความชัดเจน ทาให้ไม่สามารถ
กาหนดโครงสร้างการบริหารได้
- การจัดสรรงบประมาณค่อนข้างล่าช้าและไม่ชัดเจน
เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ
และการดาเนินการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน
- การแจ้งประกาศ
หรือระเบียบการ ค่อนข้างล่าช้าหรือกระชั้นชิด ทาให้ไม่สามารถ
วางแผนการดาเนินการจัดการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้
( 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน
-ปัญหารายวิชาซ้าซ้อนกับรายวิชาในหลักสูตร ปวส. สาขาการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2557
ซึ่งได้ดาเนินการปรับรายวิชาในแผนการเรียน พร้อมกับขอความเห็นชอบไปยังสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2
(3) ด้านทรัพยากร
- การขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
ห้องอินเตอร์เน็ตและรถโค้ชปรับอากาศสาหรับปฏิบัติการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
(1) ควรมีการยืดหยุ่นเกี่ยวกับจานวนผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา เนื่องจากลักษณะการเรียน
การสอนและบริบทมีความแตกต่างกัน
( 2) ควรยืดหยุ่นเกี่ยวกับแผนการเรียน ทั้งจานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสาขาวิชาและลักษณะอาชีพ
( 3) ควรกาหนดโครงสร้างการบริหารงานของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความชัดเจน
/(4) ควรมี…

-๗(4) ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนโดยให้ทุนการศึกษาต่อ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากคณะผู้ตรวจเยี่ยม
(1) ด้านความร่วมมือ
1.1 ควรจัดทาแผนงานเพื่ออนาคตหลังความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การรับ
นักศึกษามีความต่อเนื่อง
1.2 ควรมีการทาข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการหลักที่ไม่ใช่เฉพาะศูนย์บริการ
(2) ด้านคุณภาพผู้เรียน
ควรจัดหาสถานประกอบการให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพเพิ่มมากกว่า
1 แห่ง เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น สาขาวิชาการตลาด
(3) ด้านบุคลากรครู
3.1 ควรพัฒนาสื่อการสอนขึ้นใช้เองเพื่อให้เกิดการวิจัยและการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่า
การสอนให้ผู้เรียนรู้จักใช้เฉพาะเครื่องมือเป็น
3.2 ทุนการศึกษาต่ออาจจะหาจากแหล่งทุนจากหน่วยงานอื่น
ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(4) ด้านครุภัณฑ์
เนื่องจากราคาของครุภัณฑ์มีมูลค่าสูง จึงมีความจาเป็นที่สถาบันการอาชีวศึกษา
ต้องปรึกษาหารือกันถึงสถานที่ตั้งเครื่องมือเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมฯ ของทั้ง 2 ภาค ผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามเปูาหมายหรือไม่
และสถานศึกษามีแนวทางอย่างไรที่จะเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้มากขึ้น รวมทั้งนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
มีแนวโน้มจะย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพที่อื่นหรือไม่
2. การ
จัดทาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ควรมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
(1) ควรจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับทวิภาคี ปวช .ปวส. เพื่อต่อเนื่องไปยังระดับ
ปริญญาตรี โดยอาจจัดให้มีชั่วโมงเรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์ ก็ได้
(2) ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะเป็นหลักทั้งด้าน
การปฏิบัติและภาษาต่างประเทศ โดย มีการกาหนดหลักเกณฑ์สมรรถนะของแต่ละรายวิชาให้มีการจัดทาผล
การเรียนรู้ (Learning Outcomes) อย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียนและมาตรฐานสมาคมโรงแรม
แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
การทางานในเรือสาราญ ซึ่งเป็นงานของอาชีวศึกษาทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาที่ทางานในส่วนนี้
3. ในการดาเนินการ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาในทุกสาขา ช่วงแรกควรเน้นด้านการปฏิบัติและคุณภาพเป็นหลัก แล้วจึงค่อยเพิ่ม
ปริมาณในภายหลัง และควรมีการจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ด้วย
เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสถานประกอบการด้านโรงแรมอยู่เป็นจานวนมาก
4. การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาเป็นเรื่องที่สาคัญของประเทศที่ต้องสร้างคุณค่า
โดยการสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะมีงานรองรับแน่นอน
/5. ควรมี...

-๘5. ควรมีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อประเมินและรวบรวมข้อมูลรายละเอียด ปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของแต่ละภาคแล้วนามาวิเคราะห์
และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ต่อไป
เนื่องจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ไปประชุมร่วมกับ คสช.
ที่สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ จึงได้มอบหมายให้ นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการแทน โดยกล่าวชี้แจงดังนี้
1. ได้มอบให้สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาดาเนินการติดตามและประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ที่เกิด
จากการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จประมาณภาคการศึกษาหน้า โดยจะขอนาผลการดาเนินการมาเสนอต่อที่ประชุมต่อไป
2. จานวนนักศึกษาในระบบทวิภาคีในภาพรวมสามารถเพิ่มปริมาณได้ 3 – 4 เท่าตัว และมี
ผู้ประกอบการร่วมดาเนินการเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว เนื่องมาจาก กรอ. อาชีวศึกษา จะเป็นผู้หา Demand Side และ
สอศ. จะเป็นผู้หา Supply Side แล้วมาทาความร่วมมือกันส่งผลให้การตัดสินใจเรียนในระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ต้องรอผลการวิจัยและพัฒนาที่กาลังเร่งดาเนินการอยู่มาประกอบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบหมาย สอศ. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาข้อดี – ข้อเสียของการเปิดรับนักศึกษาแบบ
เปิดกว้างด้วยว่าจะมีผลกระทบกับสถานประกอบการอย่างไรบ้าง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔.1 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ
สานักอานวยการ
นาเสนอว่า คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ได้จัดทา (ร่าง ) ประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรอง
การเป็นครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา 11(7) เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษา
โดยได้มีการพิจารณาแล้วหลายครั้ง ซึ่งครั้งล่าสุดได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สอศ. และ
ที่ประชุมได้มีมติให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 35 - 36
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. การอ้างอานาจตามกฎหมายในย่อหน้าแรกควรปรับแก้ไขจากมาตรา55 เป็น มาตรา 55 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
2. ควรตัด ข้อ 2 ของ (ร่าง) กาหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตัการทดสอบ
้ง
การฝึกอบรมและการออกใบรับรอง
การเป็นครูฝึกในสถานประกอบการออกทั้งหมด เพราะมีอยู่ในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2551 อยู่แล้ว
3. ในข้อ 3 ให้ปรับแก้ไขจาก ข้อความเดิม “ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ต้องผ่านการทดสอบ
ประเมินความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้นและต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง เว้นแต่มีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
หกเดือน” แก้ไขเป็น “ครูฝึกต้องผ่านการทดสอบ ประเมินความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้นและ
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง
เว้นแต่มีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน”
/4. ที่ประชุม…

-๙4. ที่ประชุมได้พิจารณาในข้อ 7 การพ้นสภาพหน้าที่ครูฝึกกันอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
ที่ชัดเจนโดยเฉพาะใน (3) สถานประกอบการเลิกกิจการ
5. ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับครูฝึกในสถานประกอบการใช้ประเมินผู้เรียน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ปรึกษาหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อน
มติที่ประชุม ประธานมอบคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการจัดทา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึก
ในสถานประกอบการ โดยให้ปรึกษาหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559– 2563) ด้านการอาชีวศึกษา
(ระดับ ปวช. และ ปวส.)
ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)
ด้านการอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช. และ ปวส.) ว่าจะการประกาศใช้ไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยจะมีการ
ประเมินในปี 2559 โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ สอศ. คือ
หลักเกณฑ์ที่ สมศ. ได้กาหนดไว้
หลักการ
: เพื่อการพัฒนา...อย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์
: ท้าทาย...ยกระดับ
ระดับ
: มาตรฐานขั้นต่า (MINIMUM STANDARD)
คะแนน
: ๕ ระดับ
ความเชื่อมโยง : พื้นฐาน / อาชีวะ / อุดมศึกษา
* ให้ความสาคัญ
หลักฐานเชิงประจักษ์...มากกว่าเอกสาร ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี ทุกตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ ๓ มิติ
1. ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
2. ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
3. ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
มาตรการเทียบเคียง จานวน ๒๐ ตัวบ่งชี้ คือ
๑. คุณภาพศิษย์ : ๔ ตัวบ่งชี้
๒. คุณภาพครู/อาจารย์ : ๔ ตัวบ่งชี้
๓. การบริหารและธรรมาภิบาลสถานศึกษา : ๔ ตัวบ่งชี้
๔. ความสัมพันธ์กับสังคม/ชุมชน : ๒ ตัวบ่งชี้
๕. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม : ๒ ตัวบ่งชี้
๖. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ : ๒ ตัวบ่งชี้
๗. มาตรการส่งเสริม : ๒ ตัวบ่งชี้
ยกตัวอย่างตัวบ่งชี้ ๑. ด้านคุณภาพศิษย์
ตัวบ่งชี้ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี
ตัวบ่งชี้ ๒ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ ๓ ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ ๔ ศิษย์เก่าทาประโยชน์ให้กับสถาบัน
/เกณฑ์การ...

-๑๐เกณฑ์การประเมิน
๑. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระในสาขา
ที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี ต่อจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ( ๒ คะแนน)
๒. ร้อยละของผู้เรียนทุกชั้นปี/ทุกระดับ/ทุกสาขาที่ทางาน ทากิจกรรม บาเพ็ญประโยชน์
(นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ๕๐ชั่วโมง/ปี/คน (๓ คะแนน)
หมายเหตุ : สาหรับผู้เรียนที่ทางานเต็มเวลา ต้องทากิจกรรมและ/หรือบาเพ็ญประโยชน์
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง/ปี/คน และคิดเป็นตัวหารด้วย
การนับจานวนให้นับผู้ทากิจกรรม ไม่นับผู้ร่วมกิจกรรม
เงื่อนไข: คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่ามีผู้เรียนทาร้ายร่างกายผู้อื่นลักทรัพย์
ล่วงละเมิดทางเพศ เล่นการพนัน และค้ายาเสพติด ฯลฯ โดย ครู/อาจารย์และผู้บริหารไม่ได้ดาเนินการแก้ไขและ
ปูองกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดซ้า
ตัวบ่งชี้ ๒
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายระดับปวช. และปวส.มีความรู้
ความสามารถตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาแห่งชาติ
เกณฑ์การประเมิน
๑. ร้อยละของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายระดับปวช./ปวส.ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (V-NET)
มีค่า T-Score ≥ 40.00 (๒ คะแนน)
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายระดับปวช./ปวส. ที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพ (VQ) (๓ คะแนน)
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า
๑. มีอัตราการออกกลางคัน (Dropout Rate) ของผู้เรียนไม่ลดลง หรือ
๒. มีอัตราการสาเร็จการศึกษา Success
(
Rate) ของผู้เรียนในแต่ละรุ่น น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ตัวบ่งชี้ ๓
ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย
ระดับปวช./ปวส. มีโครงงานทางวิชาชี/สิพ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวั/นลาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงงาน
/โครงการ
เกณฑ์การประเมิน กาหนดระดับคุณภาพของผลงาน/รางวัล ดังนี้
ตัวบ่งชี้ ๔
ศิษย์เก่าทาประโยชน์ให้กับสถาบันศิษย์เก่า ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช ./ปวส. ที่กลับมา
ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
๑. มีกิจกรรมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพร่วมกับสถานศึกษา
๒. ด้านคุณภาพครู/อาจารย์
ตัวบ่งชี้ ๕ ครู/อาจารย์มีความรู้ความสามารถ
ตัวบ่งชี้
๖ ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้
๗ ครู/อาจารย์มีผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ ๘ ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
๓. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้
๙ การดาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้
๑๐ การดาเนินงานของผู้อานวยการ
/ตัวบ่งชี้ ๑๑…

-๑๑ตัวบ่งชี้
๑๑ การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้
๑๒ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
๔. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
ตัวบ่งชี้
๑๓ การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม
ตัวบ่งชี้
๑๔ การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อสถานศึกษา
๕. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้
๑๕ ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้
๑๖ การพัฒนาสุนทรียภาพ
๖. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ อัตลักษณ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ เอกลักษณ์สถานศึกษา
๗. ด้านมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ยกร่าง
พ.ค. ๒๕๕๕ - ต.ค. ๒๕๕๗
2. ประชาพิจารณ์
พ.ย. ๒๕๕๖ – ม.ค. ๒๕๕๗
3. ประเมินนาร่อง
เม.ย. ๒๕๕๗ – มิ.ย. ๒๕๕๗
4. ปรับปรุง ตบช./เกณฑ์
ก.ค. ๒๕๕๗ – ส.ค. ๒๕๕๗
5. จัดทาคู่มือ ๑๐ ฉบับ
เม.ย. ๒๕๕๗ – ก.ย. ๒๕๕๗
6. ประกาศรอบ ๔
ภายใน ๑ ต.ค. ๒๕๕๗
ผอ. สมศ. ตอบข้อซักถามของที่ประชุม
1. การปรับกระบวนการตรวจสอบผลการวิจัยนั้น ขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างดาเนินการดังนี้
(1) แก้ไขคู่มือที่จะกาหนดว่าวิจัยมีกี่ลักษณะ อย่างไรบ้าง อาจจะไม่ต้องทาวิจัยทั้ง 5 บท
แต่ให้สร้างระบบควบคุมคุณภาพ 100%
(2) ผู้ประเมินต้องทาความเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินให้เป็นแนวทางเดียวกัน
(3) ในการประเมินนั้นจะทาแบบคู่ขนาน กล่าวคือ สมศ. ประเมินสถานศึกษา และสถานศึกษา
ประเมินผู้แทนของ สมศ. โดยให้ส่งกลับทางอิเล็กทรอนิกส์
(4) หลังการประเมินเรียบร้อยแล้วจะมีระยะเวลาให้สถานศึกษาได้ตรวจสอบ ทักท้วง หรือแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบผู้ประเมินอีกครั้ง
2. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ขณะนี้ได้กาหนดไว้ 3 ระดับ คือ
(1) ระดับอุดมศึกษาจะเน้นที่วิชาการและธุรการ
(2) และ (3) ระดับพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาจะเน้นที่การสนับสนุนส่งเสริมวิชาการ
3. ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตัวบ่งชี้ร่วมกันระหว่างการประเมินภายใน (Internal
Quality Assurance System) และการตรวจประเมินภายนอก (External Quality Assurance System)
ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินภายในของ สอศ. เข้าร่วมประชุมกับ สมศ. อยู่แล้ว
4. สาหรับอัตลักษณ์ของผู้เรียนจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันเป็นผู้กาหนด ทั้งนี้ กรรมการจะตรวจสอบ
ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนด้วย
5. หากสถานศึกษา…

-๑๒-

5. หากสถานศึกษาใดที่ได้รับการประเมินแล้วไม่ผ่านให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาเสนอต่อ
ต้นสังกัดพิจารณาและทาการพัฒนาเพื่อขอประเมินซ้าภายใน 2 ปี เมื่อผ่านการประเมินแล้ว สมศ. จะประกาศ
ลงในเว็บไซต์แจ้งผลการประเมินให้ทราบ เพื่อเป็นการรับรองสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินว่ามีความน่าเชื่อถือ
ส่งผลให้ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา นาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกสถานศึกษาต่อไป
6. การวัดผลนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขอให้เน้นเรื่องความเป็นคนดีมากกว่า
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งจากที่ได้ดาเนินการมาพบว่านักศึกษามีจิตใจดีและมีการทางานเป็นทีมที่ดีขึ้น
โดยสถานประกอบการสามารถตรวจสอบได้จาก R - Passport ที่สถานศึกษาได้ทาการบันทึกข้อมูลประวัติเอาไว้
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ดาเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
มติที่ประชุม รับทราบ และประธานมอบ สอศ. และ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาพิจารณาดาเนินการต่อไป
เรื่องที่ 5.2 รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบ นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ สานักอานวยการ
นาเสนอว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้ความเห็นชอบโดยให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะอนุกรรมการ การอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ดาเนินการปรับแก้ไขแล้วนาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอนต่อไป จานวน 3 เรื่อง คือ
1. ( ร่าง ) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาเพื่อการจัด
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....
2. ( ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัด
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....
3. ( ร่าง ) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะ
ของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. ....
ในการนี้
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ได้มีการประชุม
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปปรับแก้ไขและ
พิจารณาอีกครั้งแล้ว ซึ่งหากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้แล้วจะนาเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ
เพื่อรับหลักการ และส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ ส่วนประกาศกฎกระทรวงฯ ทั้ง 2 ฉบับ
มีผลจะเสนอประธานกรรมการการอาชีวศึกษาลงนามเพื่อบังคับใช้ต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการนาเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 41 – 51
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ในเรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาเพื่อการจัด
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม วิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... ที่ประชุมขอทราบความต่างระหว่าง
ข้อ 3 (1) และ ข้อ 3 (2) ดังนี้
/- ข้อ 3 (1)…

-๑๓- ข้อ 3 (1) การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดยสถานประกอบการดาเนินการ
ด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้จัดได้ไม่เกิน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ข้อ 3 (2) การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดยสถานประกอบการร่วมมือกับ
สถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้จัดได้ถึงหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. ในเรื่อง
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัด
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการพ.ศ. .... และในเรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. .... ที่ประชุมรับทราบและขอให้คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ ไปพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
(ร่าง ) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... โดยให้ปรึกษาหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อนดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
มติที่ประชุม ประธานมอบ สอศ. และคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขโดยให้ปรึกษาหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
เรื่องที่ 5.3 การดาเนินการโครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย”
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบ นางชไมพร ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ รายงานผลการดาเนินการโครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย”ว่าได้
มีการ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จานวน ๔๒๑ แห่ง และสถานประกอบการ
จานวน ๒,๐๖๖ แห่ง รวมถึงการดาเนินการออกRoad Show ของประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจานวน ๑๖ แห่ง
ขณะนี้มีผู้ให้การสนับสนุนทุนในโครงการฯ จานวน ๒๔ ราย จานวนเงิน ๑,๐๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่น เก้าพันบาทถ้วน) จัดสรรได้ ๑๕ ทุน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 52 – 56 สรุปได้ดังนี้
๑. ทุนที่ให้ครั้งเดียว ๑๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๘ ทุน
๒. ทุนที่ทยอยให้ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท จานวน ๖ ทุน
๓. ทุนที่ให้เป็นเงินบริจาค ๙๙,๐๐๐ บาท จานวน ๑ ทุน (ขาด ๑,๐๐๐ บาท จะจัดสรรให้
เมื่อได้รับ ทุนบริจาคเพิ่มเติม ) ในการนี้ได้จัดสรรทุนดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาแล้ว จานวน ๑๕ แห่ง (รายชื่อ
ตามเอกสารทแี่ นบ) และอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนจากสถานศึข้กอษามูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารของ สอศ. ได้เข้า
พบคุณวิทูร ทวีสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จากัด เพื่อนาเสนอโครงการ
“รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย” ซึ่งทางบริษัทฯ ยินดีให้การสนับสนุนทุนการศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและการจัดทาหลักสูตรร่วมกัน
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารของ สอศ. มีกาหนดเข้าพบ
คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะ บี . กริม เพาเวอร์ จากัด เพื่อนาเสนอโครงการ
“รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย”
/นายอนุสรณ์…

-๑๔นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่าการเข้าพบ
สถานประกอบการจะทาให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับความร่วมมือและอาจจะได้ทุนการศึกษา เพิ่มขึ้น
เช่น บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จากัด เป็นผู้ประกอบการใหญ่ที่ติดตั้งกระจกตามตึกต่าง ๆ มีพนักงานประมาณ
3,000 – 4,000 คน และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จากัด เป็นโรงไฟฟูาขนาด SPP 100 กว่าเมกะวัตต์
ประมาณ 15 – 16 แห่ง น่าจะมีความต้องการรับนักศึกษาอาชีวศึกษาจานวนมาก ขณะนี้มีส่วนหนึ่งที่ทาความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งทราบจากเลขาธิการ กอศ. ว่า คสช. ให้ความสนใจในเรื่องนี้
เป็นอย่างมาก จึงควรจะมีการเชิญผู้ประกอบการมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ คสช. คาดว่าจะเป็นประโยชน์
ในการเสริมสร้างให้นักเรียนสนใจมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ สอศ. และผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
เรื่องที่ 5.4 รายงานผลการรับนักเรียนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2557
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนายวิทวัต ปัญจมะวัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา รายงานผลการ
รับนักเรียนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2557 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม หน้า 58 – 60
สรุปได้ดังนี้
ระดับ ปวช.
1. เปูาหมายการรับนักเรียนประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 185,285 คน
2. ผลการรับนักเรียนขณะนี้ จานวน 153,351 คน ซึ่งผลการรับไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก
เนื่องจากนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2556 มีจานวน 780 ,000 คน
แต่ในปีงบประมาณ 2557 มีจานวน 750,000 คน แต่ผลการรับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับปีก่อน
ระดับ ปวส.
1. เปูาหมายการรับนักเรียนประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 124,035 คน
2. ผลการรับนักเรียนขณะนี้ จานวน 91,530 คน เทียบผลการรับกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 7.90%
นายอกนิษฐ์ คลังแสง แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันที่
10 มิถุนายน 2557 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะรวบรวมผลการรับนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะ
มีเด็กจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาเพิ่มขึ้นและจะส่งยอดรวมไปที่สานักงบประมาณด้วย
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. จากการที่ได้มีการจัดแนะแนวทางการศึกษา “ชุมแพโมเดล” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
ขณะนี้ทราบว่าวิทยาลัยการอาชีพชุมแพมีนักเรียนเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นมาก เห็นว่าเป็นการขับเคลื่อนที่เหมาะสมแล้ว
จึงประสงค์ขอให้ผู้บริหารของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนต่อไป
2. ควรปรับแก้ไขรูปแบบการรายงานผลการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 ที่เสนอมาให้
ที่ประชุมทราบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถเปรียบเทียบตัวเลขข้อมูลระหว่างปีที่ผ่าน ๆ มาและปีปัจจุบัน
ในระยะเวลาเดียวกัน
3. จากข้อมูลตัวเลขที่รายงานปรากฏว่าวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมมีผู้สมัครเข้าเรียนจานวนน้อย จะมี
มาตรการอย่างไรที่สามารถส่งเสริมให้มีผู้สนใจมาศึกษาต่อด้านศิลปหัตถกรรมเพิ่มมากขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบและประธานมอบ สอศ. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ดาเนินการโดยให้รายงานผลสรุปข้อมูลการรับนักเรียนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557
รวมทั้งข้อมูลนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย
/เรื่องที่ 5.5…

-๑๕เรื่องที่ 5.5 รายงานผลความเสียหายและกิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหว ณ ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557
นายอกนิษฐ์ คลังแสง
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานผลความเสียหายจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวและการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 63 – 68 ว่าสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สารวจ
ความเสียหายของสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม สถานที่ราชการและบ้านเรือนประชาชน
และได้นาเสนอต่อ
คณะกรรมการ คสช. พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณต่อซึไป่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมมือ
กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) และ บริษัท อมตะนคร ร่วมสนับสนุนปูนและวัสดุก่อสร้าง
โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านท่าฮ้อ ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชียงราย มีการ
ประมาณราคาปรับปรุงห้องเรียนเด็กเล็ก จานวน 2 ห้องเรียน และโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว
จ. เชียงราย ให้ความช่วยเหลือโดยการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จานวน 3 ห้องเรียน และวิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์ได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่หมู่บ้านห้วยส้านยาว ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว จ. เชียงราย ในการรื้อถอน/
ก่อผนังปูน/ปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในบ้าน รวมทั้งอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอเปอร์เรชั่น
และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย ให้การสนับสนุนเรื่องอาหาร น้าดื่ม และยาสามัญประจาบ้าน นอกจากนี้
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูาและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ทั้งนี้ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในโครงการตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับความเสียหายครั้งนี้อย่างมากและได้ประสาน
ขอความอนุเคราะห์มายัง สอศ. ให้ช่วยดาเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ช่างสาร ผู้แทนนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมว่ายังมี
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ซึ่งจัดการเรียนการสอนเด็กพิการทางสติปัญญาที่ได้รับความเสียหายอย่างมาก โดย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายและวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายได้ร่วมมือกับกลุ่มอมตะซิตี้เข้าไปฟื้นฟูและให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและประธานขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทุกท่าน
เรื่องที่ 5.6 รายงานผลการดาเนินการพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกมอบที
ษา ่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
(นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ) รายงานว่ากองทุนตั้งตัวได้ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 75– 91
สรุปวัตถุประสงค์ได้ 2 ข้อ ดังนี้
1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สาหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในการกู้ยืมเพื่อสร้างอาชีพสร้างธุรกิจใหม่
ให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยผ่านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาต (Authorized Business Incubator : ABI)
ในสถาบันการศึกษา
2.
กระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน สูงสุด 3 ล้านบาท จากกองทุน 1 ใน 3 และจากธนาคาร
ที่ร่วมโครงการ 2 ใน 3 ส่วน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกัน
สรุปผลการดาเนินการหน่วย ABI สอศ.
— สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จานวนทั้งสิ้น 199ย รา
เป็นนักศึกษา
ในโครงการของธนาคาร SME ที่ขอเข้าร่วมรับการอบรม จานวน 30 ราย (หน่วย ABIวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
5 ราย และหน่วย ABI วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จานวน 25 ราย) สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ/การอาชีวศึกษา...

-๑๖การอาชีวศึกษา จานวน 111 แห่ง และสถานศึกษาอื่น จานวน 26 แห่ง ผ่านการอนุมัติแผนจากธนาคาร 167 ราย
วงเงิน 136,864,733 บาท นักศึกษาผู้ประกอบการสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผ่านการอนุมัติ
แผนธุรกิจจากธนาคาร จานวน 138 ราย รวมวงเงินที่ขออนุมัติทั้งสิ้น 92,449,733 บาท โดยได้รับการอนุมัติ
จากกองทุนแล้ว จานวน 16 ราย วงเงิน
8,686,000 บาท และมีนักศึกษาที่รอผลการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ จานวน 122 ราย วงเงิน 83,763,733 บาท
อนึ่งจากการประชุมเมื่อวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
ได้มีข้อสรุปเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.
บูรณาการงบประมาณโครงการต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ทาธุรกิจจริง ได้แก่
๑.๑ โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เป็นโครงการที่ทุกสถานศึกษาต้องทา
การบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการโดยการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
๑.๒ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เป็นโครงการที่นักศึกษาได้เรียนและ
ฝึกประสบการณ์จริงในชุมชนโดยการออกหน่วยซ่อมและบารุงรักษาเครื่องมือุอปกรณ์ ให้ประชาชน
๑.๓ โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยนักศึกษาจะคิดพัฒนานวัตกรรม และ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งสามารถนาไปต่อยอดได้
๑.๔ โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นนักศึกษาที่ทางานและ
เรียนในสถานประกอบการ ซึ่งสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต
๑.๕ โครงการส่งเสริมการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
เป็นการฝึกอบรมนักศึกษาที่ศึกษา
ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใเป็
ห้ นเกษตรกร
๑.๖ โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ เป็นการส่งเสริมนักศึกษาที่มีความคิด
สร้างสรรค์ มีนวัตกรรม ให้เป็นนักธุรกิจในอนาคต
๒. มาตรการดาเนินการในสถานศึกษา
๒.๑ จัดประชุมชี้แจงครูและนักศึกษา โดยเชิญธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร SME
ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารอิสลาม ให้ความรู้เรื่องการทาธุรกิจและการขออนุมัติสินเชื่อโครงการกองทุนตั้งตัวได้
๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะนักศึกษาผู้ประกอบการจากทุกสาขาวิชา
๒.๓ กาหนดโครงการให้ทุกสาขาวิชาสร้างผู้ประกอบการโดยบูรณ าการโครงการต่าง ๆ
ให้นักศึกษาได้ทาธุรกิจจริง
๒.๔ กาหนดรูปแบบ /ประเภทธุรกิจของสาขาวิชา เช่น แผนกอาหารและโภชนาการ
ร้านอาหารและบูรณาการธุรกิจในรายวิชา
๒.๕ เชิดชูนักศึกษาผู้ประกอบการ
๒.๖ จัดทาสื่อ สภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีลักษณะธุรกิจตามสาขาวิชา
๒.๗ สร้างเครือข่ายนักศึกษาผู้ประกอบการ
๓. ความต้องการสนับสนุนของสถานศึกษา
๓.๑ กาหนดงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ในโครงสร้างระเบียบบริหารสถานศึกษา
งบประมาณในการทาธุรกิจตั้งต้นสาหรับนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่กาลังศึกษา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ที่ประชุมมีความห่วงใยในเรื่องต่อไปนี้
1. หากแผนธุรกิจที่เสนอกู้ยืมเงินไม่เป็นไปตามแผนจะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องการคืนเงินที่กู้ยืมไปแล้วอย่างไร
รวมถึงมีอะไรเป็นหลักค้าประกันถ้าดาเนินการทาธุรกิจแล้วขาดทุนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
/2.ถ้ากู้ยืมเงิน...

-๑๗2. ถ้ากู้ยืมเงินไปดาเนินการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ขอให้คานึงถึงเรื่องภาษีของผู้ประกอบการด้วย
เพราะหากดาเนินการไม่รอบคอบก็อาจจะถูกเรียกภาษีคืนในภายหลัง
นายสุภัทร จาปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แทนเลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ในฐานะผู้อานวยการสานักงานกองทุนตั้งตัวได้ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความห่วงใยของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้างต้น ดังนี้
- ในการพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจเพื่อให้กู้ยืมเงินตามโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ธนาคารจะอนุมัติ
จ่ายเงิน 2 ใน 3 ส่วน โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ สาหรับอีก
1 ส่วน กองทุนตั้งตัวได้จะเป็นผู้จ่าย ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุนจนไม่สามารถชดใช้เงินกู้ยืมได้
ทางกองทุนตั้งตัวได้ก็จะหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่ ๖.๑ ประธาน กาหนดการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 7/๒๕๕๗
ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑7.05 น.
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