รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 8/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
2. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
3. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
4. นายวณิชย์ อ่วมศรี
5. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
6. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
7. นางสุปรียา ลาเจียก 8. นายพีระพล พูลทวี
9. นางเรณู สันตโยภาส
10. นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
11. นายมงคลชัย สมอุดร
12. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
13. นางสาวภารณี พรประพันธ์
14. นางกฤติทร สุขกมล
15. นายศิริชัย จาเนียรสวัสดิ์
16. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
17. นายชาญเวช บุญประเดิม
18. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
19. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
20. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
21. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
ผู้ไม่มาประชุม
- นายสักรินทร์ สันหมุด

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการ
สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขานุการการประชุม
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ติดราชการ
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1. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
สานักอานวยการ
2. นางปิยวรรณ ปิตยานนท์
สานักอานวยการ
3. นางสาวกุลปาลี พรหมเสน
สานักอานวยการ
4. นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
สานักอานวยการ
5. นางสมจินตนา วิศิษฎอนุพงษ์ สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
6. นางสาววิภาดา จาปา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
7. นายสกุลชัย ลัพกิตโร
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
8. นางสาวพัชรี คนใหญ่
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
9. นายจินศิริ พุ่มศิริ
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
10. นางสาววัลลภา ฉายโอภาส
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
11. นายวิทวัต ปัญจมะวัต
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
12. นางสาวสายน้าผึ้ง ธีระศักดิ์
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
13. นางยุวรี มณีรัตน์
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
14. นางสาวอรวรรณ พรมใหม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
15. นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
16. นางสาวอรรจนา จุใจ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
17. นางสาววรางคณา ค้อชากุล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
18. นายประทีป ผลจันทร์งาม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
19. นางสาวสุจิตรา ปทุมลังการ์
หน่วยศึกษานิเทศก์
20. นายสุรชัย ศรีนวล
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุม ได้ กล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคาสั่งที่ 393/2557 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 398/2557 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 แต่งตั้ง นายชาญเวช บุญประเดิม
ดารงตาแหน่ งผู้ ช่ว ยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา และรั กษาราชการแทนผู้ อานวยการส านัก อานวยการ
เป็นการชั่วคราวอีกตาแหน่งหนึ่ง
1.2 เลขาธิการ กอศ. และรองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) แจ้งว่าได้ปรึกษาหารือกับ
สานักงบประมาณในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณของ สอศ. ซึ่งจะมีการปรับการจัดตั้งงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายรายหัว
และรายหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 3 เรื่อง คือ
(1) การจัดการเรียนการสอนระยะสั้น จะคานวณโดยนาของกรมพัฒนาฝืมือแรงงานเป็นตัวตั้ง
(๒) การจัดการเรียนการสอนให้คนพิการ
(๓) การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่ สอศ.เน้นย้าอย่างมากกับผู้แทนสานักงบประมาณ คือ การจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี, ความร่วมมือต่างประเทศ EP, MEP, วิทยาลัยขนาดเล็ก, การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it center), สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และขอให้มีความเข้มข้นมากขึ้นด้วย สาหรับโครงการที่จะต้องเร่งดาเนินการให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรมด้วยเหมือนกัน
คือ โครงการพระราชดาริ, การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ, การจัดอบรมให้คนตกงานโดยวิทยาลัยสารพัดช่าง ฯลฯ
/1.3 กระทรวง...

-31.3 กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แจ้งว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การดาเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พ ลังงานในอาคารภาครัฐแก่ สอศ. จานวน 350 แห่ง ในการดาเนินงานติดตั้ง
ระบบผลิ ตไฟฟ้า ด้ ว ยเซลล์ แสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คาอาคารและบนพื้น ในอาคารสถานศึก ษา จ านวนไม่ เกิ น 14 MW
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,039,667,400 บาท(หนึ่งพันสามสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยเลขาธิการ กอศ.
มอบ ผอ.สนผ.เป็นเจ้าของเรื่อง และให้ผู้ช่วยเลขาธิการ กอศ. (นายชาญเวช บุญประเดิม) เป็นหัวหน้าคณะช่วยดูแล ทั้งนี้
วิ ธี ก ารด าเนิ น การให้ สนผ.สอบถามไปยั ง สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สอศ.ทุ ก แห่ ง ว่ า มี ค วามต้ อ งการหรื อ ไม่ เ พี ย งใด
หากสถานศึกษาต้องการให้แจ้งว่าต้องการขนาดเท่าใดและจะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง ให้ได้คาตอบมาภายในสัปดาห์หน้า
เพื่อสอศ.จะได้พิจารณาแจ้งการยืนยันความร่วมมือไปยังกระทรวงพลังงานต่อไป
1.4 เลขาธิการ กอศ.มอบ สอ.เป็นเจ้าของเรื่องในการจัดทางบลงทุนว่าหน่วยงานใน สอศ.ต้องการ
ครุ ภัณ ฑ์ , สิ่ งก่อสร้ าง, ครุ ภั ณฑ์พื้น ฐาน, ครุ ภัณฑ์ข องโครงการพระราชด าริต่ าง ๆ, รถยนต์ร าชการ เป็ นต้น โดยมี
แนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) งบประมาณปี พ.ศ.2558 ให้ แก้ปัญหาเรื่องรถราชการขาดแคลน โดยวิธีการที่ส านัก
งบประมาณกาหนดซึ่งจะมี 2 ช่องทางแรก คือ ช่องทางแรกจะดาเนินการเบ็ ดเสร็จที่ สอศ. ช่องทางที่ 2 คือ กรณีที่มี
รถเก่าหลายคันนารถเก่าจาหน่ายออกแล้วเพิ่มเงินซื้ออีกนิดหน่อยเพื่อให้ได้รถคันใหม่เข้ามา
(2) กรณี ง บเหลื อ จ่ า ยปลายปี ง บประมาณให้ ท าขอเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ซึ่ ง ผอ.สอ.
(นายวี ร ะชัย ไตรศั กดิ์ ) ได้ดาเนิ น การเบื้ อ งต้นเอาไว้แ ล้ ว ขอให้ ผู้ ช่ ว ยเลขาธิการ กอศ. (นายชาญเวช บุญประเดิม )
ช่วยดาเนินการต่อให้เป็นรูปธรรม
1.5 รองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) แจ้งว่า รมว.ศธ. ได้มีบัญชาให้ทุกองค์กรหลัก
นาเรื่องต่อไปนี้เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการครั้งต่อไป คือ
(๑) แนวทางการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของทุกองค์กรหลัก
(รายละเอียดจะพิจารณาในวาระ 4.1)
(๒) หลักสูตรเฉพาะของอาชีวศึกษา โดยให้นาเรื่องหลักสูตรสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในระบบ, นอกระบบ และทวิภาคี รวมทั้งเรื่องผลการติดตามการเพิ่มปริมาณนักเรียนนักศึกษาของ
อาชีวศึกษาด้วย ในเรื่องนี้เลขาธิการ กอศ.มอบ สนผ.และศทอ.ตรวจสอบข้อมูลปริมาณผู้มาสมัครเรียนให้เป็นปัจจุบัน
ทุกวัน และขอให้ สมอ.นาเข้าที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 7/๒๕๕7
เมื่อวันพุธ ที่ 2 เมษายน 2557
ที่ประชุมได้พิจ ารณารับรองรายงานการประชุมผู้ บริห ารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 7/๒๕๕7 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.๑ การพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ) รายงานผลการดาเนินการพัฒนาอาชีวศึกษากับ
กองทุนตั้งตัวได้ต่อเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งที่ผ่านมาว่า สอศ.ได้ดาเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการใหม่
ตามโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรในรุ่นที่ 2 ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตามรายละเอียดในเอกสารที่นามอบในห้องประชุม สรุปได้ดังนี้
/1. มีนักศึกษา...

-41. มีนักศึกษาผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติแผนธุรกิจจากธนาคารและขออนุมัติจากกองทุนตั้งตัวได้
จานวน 21 สถานศึกษา ผู้ขอกู้ 34 ราย ผ่านการพิจารณาจากธนาคารจานวน 24 ราย 24 แผนธุรกิจ 20 สถานศึกษา
และรอการปรับปรุงแผนธุรกิจจานวน 7 ราย โดยวงเงินที่ธนาคารอนุมัติแผนธุรกิจ จานวน 21,165,000 บาท และ
วงเงินที่รอปรับปรุงแผนธุรกิจ จานวน 12,700,000 บาท
2. จะมีการจัดให้มีการอบรมครูพี่เลี้ยงในการเขียนแผนธุรกิจ โดยเชิญวิทยากรจากธนาคารผู้ให้กู้เงิน
เป็นผู้บรรยาย เพราะคณะกรรมการกองทุนตั้งตัวได้จะพิจารณาอนุมัติถ้าหากดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
และให้ความเห็นชอบ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ควรมีการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนตั้งตัวได้ที่ได้มอบให้สถานศึกษาทุกแห่ง
รับไปดาเนินการเมื่อคราวการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทุกแห่งทั้วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการจัดตั้งคณะทางานรวบรวมข้อมูลตัวอย่างจากผู้ที่สามารถเขียนแผนธุรกิจจนผ่านการพิจารณา
รับเงินกู้ได้จริง เพื่อจัดทาเป็นแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจให้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนตั้งตัวได้
3. สมอ.และ ศน.ควรร่วมกันพิจารณาว่าหลักสูตรของอาชีวศึกษานั้นเข้มข้นเพียงพอหรือไม่ในการ
เขียนแผนธุรกิจ
4. ควรมีการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้เข้าร่วมกับโครงการกองทุนตั้งตัวได้
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมาย
1. ผู้เกี่ยวข้องนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
2. ทุกสานัก/หน่วยงานใน สอศ.ที่เป็นเจ้าของโครงการ/กิจกรรมช่วยคิดแผนประชาสัมพันธ์
โดยประสานกับ สอ.(กลุ่มประชาสัมพันธ์) เผยแพร่ทางสื่อมวลชน
3. ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ และ ผอ.ศพก.รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการกองทุน
ตั้งตัวได้ต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ทุกครั้ง
3.2 ความก้าวหน้าความร่วมมือผลิตกาลังคนระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการขนาดใหญ่
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (นางสุปรียา ลาเจียก) รายงานความก้าวหน้าความร่วมมือ
ผลิตกาลังคนระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 21 – 22 ว่า
ผู้ที่ริเริ่มการดาเนินการความร่วมมือผลิตกาลังคนระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ระหว่าง สอศ.กับ
บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) คือ ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) โดยการ
รับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส.1 เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีก 1 ปี (หลักสูตร ปวส.2 ปี)
ที่บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) จานวน 15 คน โดยพิจารณาเด็กที่มีฐานนะยากจน ผลการเรียนและ
ความประพฤติดี ตลอดจนกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บริเวณชายขอบของประเทศ โดยบริษัทจะสนับสนุน
ค่าเบีย้ เลี้ยงและค่าเดินทาง วันละ 350 บาท (300+50) และครูดูแล จานวน 1 คน วันละ 600 บาท (500บาท+100บาท)
แบ่งออกเป็น
สายปฏิบัติการโรงกลั่น
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม/อิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๓ คน
ไฟฟ้ากาลัง
จานวน ๒ คน
เครื่องกล
จานวน ๓ คน

/สายวิศวกรรม...

-5สายวิศวกรรมโรงกลั่น
เครื่องกล
จานวน ๓ คน
เทคนิคการผลิต/เทคนิคอุตสาหกรรม
จานวน ๑ คน
เทคนิคโลหะ
จานวน ๑ คน
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม/อิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑ คน
ไฟฟ้ากาลัง
จานวน ๑ คน
ครูผู้ควบคุม จานวน 1 คน ทั้งนี้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นเพศชาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ ผ่านการ
เกณฑ์ทหารและไม่เป็นตาบอดสี
สาหรับการดาเนินงาน ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้ดาเนินการประสานกับบริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ในการรับนักศึกษาระบบทวิภาคี มีรายละเอียดดังนี้
1. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เข้าพบผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโรงกลั่น
(นายเฉลิมชัย อุดมเรณู) เพื่อประสานข้อมูลเบื้องต้น
2. วันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้เชิญประชุมสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) มีจานวน 9 แห่ง ประกอบด้วย
วิทยาลัยเทคนิคจานวน 4 แห่ง และวิทยาลัยการอาชีพ จานวน 4 แห่ง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จานวน
๑ แห่ง ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
- วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
- วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
- วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
- วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
- วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
- วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมแนบผลการเรียน
ใบรับรองแพทย์และเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557
3. วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าศึกษาลักษณะงานที่ บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) สุขุมวิท ๖๔ เพื่อนามาจัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวันที่
๙ เมษายน ๒๕๕๗ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันจัดทาแผนการเรียน โดยดาเนินการที่ สอศ.
4. วันที่ 26 เมษายน 2557 กาหนดวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จากัด
(มหาชน) และประกาศผู้สอบผ่านในวันเดียวกัน
เริ่มรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ โดยนักศึกษาจะต้องเรียนปรับพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ขอบข่ายงานของบริษัทฯตามรายวิชาในแผนการเรียน และจะเริ่มเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงกลั่น บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จากัด(มหาชน)ประมาณ*9/ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดระยะ ๑ ปี
เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะพิจารณาการรับเข้าทางานอีกครั้ง
4. สถานที่พัก ณ อาคารหอพัก สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
/5. สวัสดิการอื่นๆ...

-65. สวัสดิการอื่นๆ
(1) เครื่องแบบนักศึกษา จัดทา Uniform เป็นลักษณะเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาระบบทวิภาคี : กรณี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ บริษัทบางจาก
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ให้มีชื่อของสถานศึกษาที่นักศึกษาเรียนอยู่ด้วย
(2) รายได้และสวัสดิการระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีเงินเบี้ยเลี้ยงโดยประมาณ 8,000 บาท
(300+50) มีประกันชีวิตและสามารถใช้ห้องพยาบาล / ห้องอาหาร / รถบริการ ได้
(3) การทัศนศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดโปรแกรมทัศนศึกษาในวันหยุด
โดยรถบัสของสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ
กาหนดให้มีการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาระบบทวิภาคี : กรณีสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับบริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นควรมี
การสารวจข้อมูลนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัด สอศ. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน
2. ควรมีการติวเข้มแนวข้อสอบต่าง ๆ และภาษาอังกฤษให้เด็กที่จะเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
หลังจากนั้นจึงเป็นการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง สอศ.
กับบริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
3. รองเลขาธิการ กอศ.(นายอกนิษฐ์ คลังแสง) แจ้งว่า รมว.ศธ. ขอให้ สอศ.ช่วยติดตามเรื่องการผลิต
กาลังคนพาณิชย์นาวีเพื่อที่จะขยายเจ้าหน้าที่ให้พอเพียงกับจานวนที่ต้องการประมาณ 5 พันคน เมื่อฝึกงานตาม
หลักสูตรจนสาเร็จแล้วจะได้เงินเดือนประมาณ 6 หมื่นบาท แต่ถ้าอยู่ระหว่างการฝึกงานจะได้ค่าตอบแทนเดือนละ
2 หมื่นบาท ขณะนี้มีเปิดสอนหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
นครศรีธรรมราช
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมาย ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีช่วยจัดทาทาเนียบว่า
มีความร่วมมือกับที่ไหนบ้างเพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การดาเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนตามนโยบายของ รมว.ศธ.
ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ (นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์) และนางสาวสุจิตรา ปทุมลังการ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ได้นาเสนอผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายของ รมว.ศธ.ว่า
หน่วยศึกษานิเทศก์ได้จัดทา(ร่าง) นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา และ
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 25 – 32 โดยดาเนินการดังนี้
1. ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
2. ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language
Teaching:CLT)
3. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก
4. ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
5. ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการ
สื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR และกรอบสมรรถนะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับอาชีวศึกษา
/6. ส่งเสริม...

-76. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญช่วยพัฒนา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูและผู้เรียน
ทั้งนี้ หน่วยศึกษานิเทศก์ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาแนวปฏิบัติของสถานศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
(1) ศึกษาเอกสาร/คู่มือกรอบมาตรฐานอ้างอิงภาษา CEFR และ Vocational English in
ESL/EFL Competencies วางแผนดาเนินงานในการเผยแพร่ความรู้ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเน้นให้เห็นความสาคัญของ
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และการทดสอบนักเรียนให้อิงกับกรอบ FEFR และ
Vocational English in ESL/EFL Competencies (หน่วยศึกษานิเทศก์จัดทาแล้ว)
(2) บริหารจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษาให้มีความยืดหยุ่นในด้านโครงสร้าง เวลาเรียนอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษตามความต้องการ จาเป็น
ความสนใจ ตามระดับความสามารถ และเรียนรู้จากการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(3) การเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระยะ 2 – 4 สัปดาห์ (84 – 170 ชั่วโมง) ในช่วงปิดภาคเรียน
สาหรับนักเรียนทั่วไป และค่ายนานาชาติสาหรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีความสามารถสูง
(4) การเพิ่มชั่วโมงเรียน การเรียนอย่างต่อเนื่องเรียนทุกวัน และทุกภาคเรียน สาหรับนักเรียน/
นักศึกษาที่มีความสนใจภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ
(5) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กาหนดกิจกรรมการอ่านในและนอกห้องเรียนด้วย เนื้อหา
ที่หลากหลาย การสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
(6) การจัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่ส่งเสริม กระตุ้นการฝึกทักษะการสื่อสาร เช่น English
Corner, English Zone, English Literacy Day, การประกวด/แข่งขันต่าง ๆ ทาป้ายสารนิเทศ
(7) จัดสภาพแวดล้อม กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ และกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา
เห็นความสาคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
(8) จัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนการสอน และสื่อประกอบการฝึกทักษะ
การสื่อสาร ที่ใช้ในชีวิตจริงและในการประกอบอาชีพโดยเจ้าของภาษา ให้บริการแก่นักเรียน และครู
(9) พัฒนาครูให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนดตามกรอบ CEFR
(The Common European Frame work of Reference for Languages)
ภาษาจีน
นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และนางยุวรี มณีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ ได้นาเสนอผลการดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนตามนโยบายของ รมว.ศธ. ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 33 – 35 ว่า
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ดาเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
กิจกรรมและโครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.1 จัดกิจกรรมสุดยอดภาษาและคิดวิเคราะห์ ระยะเวลา 2 วัน วันที่ 30-31 ตุลาคม 2556
สถานที่โรงแรมแกรนด์แอนเซ็นทรัลเวิลด์ โดยจัดบูธแสดงการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่ออาชีพ สถานศึกษา
ที่ร่วมจัดมี 4 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
1.2 กิจกรรม Chinese Summer Camp ระยะเวลา 3 – 4 สัปดาห์ ครูจังหวัดละ 1 คน นักเรียน
จังหวัดละ 2 คน จัดที่ 3 สถานศึกษา ได้แก่
(1) ภาคกลาง กทม. ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
(2) ภาคเหนือ จัดที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
(3) ภาคใต้ จัดที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
/โครงการ...

-8โครงการนี้มีกิจกรรมต่อเนื่องคือไปศึกษาดูงาน ฝึกทักษะภาษาในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา (Native Speaker)
ระยะเวลา 7 คืน 8 วัน ระหว่างวันที่ 16-23 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง Southwest University
มหานครฉงชิ่ง กลุ่มเป้าหมายนักเรียน 25 คน ครู 20 คน โดยคัดเลือก ดังนี้
(๑) จากนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมจากการประเมิน ลาดับที่ 1 - 25
(๒) จากครูที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมจากการประเมิน ลาดับที่ 1 - 20
(๓) คณะทางาน 5 คน
โดยความร่วมมือของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าของโครงการฯ แต่ขาดงบประมาณสนับสนุน
อยู่ระหว่างการของบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คนละ 27,000 บาท จานวน 50 คน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. กิจกรรมพัฒนาครูไทย
2.1 กิจกรรม Chinese Summer Camp ระยะเวลา 3 – 4 สัปดาห์ ครูจังหวัดละ 1 คน ร่วมกับผู้เรียน
2.2 กิจกรรมอบรมภาษาจีนสาหรับบุคลากรทางการศึกษาของไทย ร่วมกับสถาบันขงจื้อ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จานวน 77 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย โดยมีบุคลากรทางการศึกษาสนใจและประสงค์เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน จานวน 3 ห้องเรียน
ห้องละ 20 คน แบ่งเป็น 2 คือ ระดับ ระดับต้น และระดับกลาง
2.3 สัมมนาสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนที่ได้ผลดี Best Practices ระยะเวลาวันที่
17 - 29 เมษายน 2557 จานวน 8 คน ณ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน ประเทศจีน โดยครูไทยจ่ายค่าเครื่องบินไป-กลับ
จานวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยแจ้งให้ชมรมครูสอนภาษาจีน (วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง)
เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเป็นผู้ประสานงานและประเทศไต้หวัน
จานวน 4 คน จ่ายค่าเครื่องบินไป-กลับ
3. ด้านสื่อตาราเรียน
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ประสานความร่วมมือกับสานักงานตัวแทนฮั่นปั้น
ประเทศไทย ขอสื่อตาราเรียนภาษาจีน จานวน 12 ชุด ชุดละ 500 เล่ม ให้สถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน
ภาษาจีน จานวน 12 แห่ง รวมทั้งแนวทางในการวัดผลประเมินผล HSK= Hanyu Shuiping Kaoshi เป็นการสอบ
วัดระดับความรู้ความสามารถการใช้ภาษาจีน
4. พัฒนาห้องเรียนภาษาจีน
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557 โครงการ
พัฒนาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล : กรณีไทย - จีน ประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน 16 แห่ง เป็นศูนย์เครือข่าย
5 ภาค โครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น ขงจื่ อ และห้ อ งเรีย นขงจื่ อ และได้ ด าเนิ น การจั ดประชุ ม ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
งบประมาณและ HANBAN เพื่ อ ซั ก ซ้ อ มและเข้ า ใจแนวทางการจั ด ห้ อ งเรี ย น เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร และวันที่ 7 มกราคม 2557 ผู้แทน HANBAN ประเทศจีนได้แวะเยี่ยมและเจรจาความร่วมมือ
ในการจั ด ตั้ ง ห้ อ งเรี ย นขงจื่ อ และศู น ย์ ท ดสอบภาษาจี น HSK ของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดย
รองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) ให้การต้อนรับ จากผลการหารือเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันดาเนินการ
จัดตั้งห้องเรียนขงจื่อนาร่อง 1 แห่ง ในปีงบประมาณ 2557 พร้อมกับเป็นศูนย์ทดสอบทางภาษาจีนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาโดยจีนจะส่งเจ้าหน้าที่มาให้คาแนะนาในการดาเนินการดังกล่าวให้ได้มาตรฐานสากลต่อไป
5. ความร่วมมือ
5.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกับสถาบัน HANBAN 3 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศครูอาสาสมัครจีน 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2557
ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ กรุงเทพฯ ครูอาสาสมัครจีนที่เข้าร่วมประชุมฯ จานวน 115 คน
/- กิจกรรม...

-9- กิจกรรมประชุมสัมมนา ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ กรุงเทพฯ ครูอาสาสมัครจีนที่เข้าร่วมประชุมฯ จานวน 127 คน สถานศึกษาที่รับครูอาสาสมัครจีน
จานวน 98 แห่ง
5.2 ความร่วมมือ Jingsong Vocational High School ในสาขา Catering นาร่องแลกเปลี่ยนครู
นักเรียน อบรมฝึกงาน รูปแบบ Sister College วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
6. โครงการทางวิจั ยเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีวศึกษาพหุภาคี (วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
รับผิดชอบ) โดยภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม กาหนด
แนวทาง กาหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ 30 แห่ง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 20 แห่ง
7. แผนที่ต้องดาเนินการเร่งด่วนด้านภาษาจีน
7.1 ค่ายภาษาจีนนักเรียนเข้าพบรัฐมนตรี นักเรียนที่ได้ผลคะแนนยอดเยี่ยมจากการประเมินโครงการ
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศของนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ: กรณี ไทย-จีน
ในรูปแบบกิจกรรม Chinese Camp (3 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ) จานวน 25 คน เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 29 เมษายน 2557
ร่วมกับโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นอาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อสร้ างทุนปัญญาชาติ
(ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในอาชี พ ) (5 ศู น ย์ ได้ แ ก่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งราย วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาอุ ด รธานี
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา) ซึ่งค่ายภาษาทุกแห่งได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7.2 นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในการ Work Shop การจัดประชุม
เตรี ย มความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาในการขั บ เคลื่ อ นงานวิ ช าการประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 ระหว่ า งวั น ที่
6-8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7.3 เสวนาโต๊ ะ กลมแนวปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นการสอนภาษาจี น ในวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2557
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมาย
1. ศน.ช่วยร่างแนวปฏิบัติของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2. สมอ.ช่ ว ยร่ า งแนวปฏิ บั ติ ข องการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาจี น และให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ Chinese
summer Camp ให้เป็นภาษาจีนด้วย
3. ศน., สมอ.และ สสอ.ร่วมกันขับเคลื่อนในการพัฒนาครู นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ด้านการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
4. รองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี) และผอ.สมอ.ช่วยนาเรื่องแนวปฏิบัติของการจัดการเรียน
การสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนจัดทาเป็นกาหนดการในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. ระหว่างวันที่
6 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.2 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในสาขาวิชาขาดแคลน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและรักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
(นายชาญเวช บุญประเดิม) รายงานเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในสาขาวิชาขาดแคลน ว่า ได้มีโอกาสร่วม
เป็นคณะอนุกรรมการกับคุรุสภาในเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในสาขาวิชาขาดแคลน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การวางหลักเกณฑ์เรื่องนี้อยู่และได้ดาเนินการไปส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งเมื่อมีการกาหนดหลักเกณฑ์ออกมาก็จะเป็นประโยชน์แก่
สอศ. ทั้งนี้ สิ่งที่ สมอ.และ สอ.ได้ร่วมกันดาเนินการ คือ ตรวจสอบความต้องการในเรื่องสาขาวิชาที่ ตลาดแรงงาน
ต้องการ รวมถึงจานวนครูที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของสาขาวิชาขาดแคลนเพื่อให้เกิด
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คาดว่าอีกไม่นานหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากาหนดจะแล้วเสร็จสามารถนามาถือปฏิบัติได้
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมาย สมอ. และสอ.ร่วมกันดาเนินการต่อไป
/4.3 แนวทาง...

-104.3 แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (นางสุปรียา ลาเจียก) และนายศุภชัย ศรีนวล ตาแหน่งครูชานาญการ
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ชลบุ รี น าเสนอแนวทางการจั ด อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ว่ า สื บ เนื่ อ งจากข้ อ สั ง เกตในที่ ป ระชุ ม
ประธานกรรมการอาชีว ศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีว ศึกษาจังหวัด และผู้ อานวยการสถานศึกษา ที่ทาหน้าที่
ผู้ อานวยการสถาบั น การอาชี ว ศึก ษา ครั้ งที่ 2/2557 เมื่อวัน ที่ 3 เมษายน 2557 ณ วิ ทยาลั ยเทคนิค ดอนเมือ ง
สถานศึกษาหลายแห่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กับการฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่ง สอศ.ได้มอบหมายให้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีดาเนินการจัดทาหลักการและ
วิธีการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้จัดทาเป็นรูปแบบของระบบทวิภาคี, การฝึกงานและขั้นตอนการดาเนินงาน
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 38 – 40
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ควรกาหนดให้ชัดเจนว่า การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง รวมทั้งให้อ้างอิง
ที่มาและพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 โดยต้องมีแก่นในเชิงวิชาการ ทั้งนี้ ให้ดูหลักเกณฑ์ของประเทศเยอรมัน
เป็นตัวอย่างประกอบด้วย
2. ให้จัดทาข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการฝึกอาชีพกับการฝึกงาน และ
ระบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยหลักของทวิภาคีอยู่ที่การฝึกทักษะอาชีพจากอาชีพจริง บรรยากาศจริง ทางานได้จริง
ซึ่งเป็ น หลั ก หั ว ใจของการจั ดการเรี ย นการสอนระบบทวิภ าคี โดยต้ องเชื่อมโยงกับโครงสร้างหลั กสู ต รอาชีว ศึกษา
องค์ประกอบสาคัญคือการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ
3. ต้องแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สถานประกอบการร่วม MOU
กับสถานศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมายศูนย์ ผอ.ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีนาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการจัดทาเอกสารคู่มือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอีกครั้ง โดยให้เตรียม
ไปขยายต่อในที่ประชุมต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดาเนินการโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ (นางชไมพร ตุ้มพงษ์) รายงานผลการดาเนินการโครงการอาชีวศึกษา
ร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557
ดังรายละเอียดในสรุปผลการดาเนินการตามโครงการฯ ตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 43 - 44 ดังนี้
- ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษามี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0602/965 ลงวั น ที่
14 มี น าคม 2557 แจ้ ง เรื่ อ งการเตรี ย มความพร้ อ มการด าเนิ น โครงการอาชี ว ศึ ก ษาร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยประชาชน
“ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลสงกรานต์ 2557 โดยเริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2557
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 00.30 น. (จนถึงเที่ยงคืน) เพื่อให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด และผู้อานวยการสถานศึกษาที่ตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนทราบและดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ย วข้องต่อไป รวมทั้งได้มีห นั งสื อส านั กความร่ว มมือ ด่ว นที่สุ ด ที่ ศธ 0602/75 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557
เชิญประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้อานวยการสถานศึกษาที่ตั้งศูนย์
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ ฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ถนนนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ด้วย
/ข้อคิดเห็น...

-11ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ในการดาเนินการตามโครงการฯ “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ควรแจ้งให้สถานศึกษาดาเนินการ
จัดอบรมวิธีการดาเนินการให้ครู, บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดในเต็นท์บริการของ สอศ.
2. ควรจะมีการสารวจว่าแต่ละจุดบริการมีผู้มาใช้บริการเท่าใดเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการดาเนินการในคราวต่อไป
3. ควรเพิ่มจานวนกะในการจัดเวรดูแลในแต่ละช่วงเวลาให้เป็น 3 กะ โดยให้รวมถึงช่วงเวลากลางคืน
ที่ต้องเฝ้าอุปกรณ์สิ่งของด้วย
4. การออกแบบเต็นท์ ซึ่งกาหนดเป็นสีส้มนั้นขณะนี้ส่วนใหญ่ทราบว่าเป็นของสถานศึกษาสังกัด สอศ.
อยู่แล้วแต่ในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว สถานศึกษาควรหาวิธีการที่ให้บรรเทาความร้อนในเต็นท์เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ผู้ที่มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ด้วย
5. สอศ.ควรมีมาตรฐานในการกาหนดพื้นที่ให้เหมาะสมกับระยะทางที่จะจัดเป็นจุดบริการ โดยให้มีระบบ
การจัดวางของในเต็นท์ให้ดูสวยงามเป็นระบบ
6. ควรพิจารณาข้อความในป้ายประชาสัมพันธ์ให้มีข้อความกระชับ น่าสนใจ มากกว่าเดิม
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบ ผอ.สม.นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
5.2 รายงานผลการรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ประจาปีการศึกษา 2557 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2557
ผู้ อานวยการส านั ก นโยบายและแผนการอาชี ว ศึก ษา (นายพีร พล พูล ทวี ) ได้ รายงานผลการรั บ
นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปวช. ปวส. ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 ของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2557 ว่า สืบเนื่องจากผลการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 7/๒๕๕7 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและผู้อานวยการ
สถานศึ กษาที่ ท าหน้ าที่ ผู้ อ านวยการสถาบั นการอาชี วศึ กษาครั้ งที่ 2/2557 เมื่ อวั นพฤหั สบดี ที่ 3 เมษายน 2557
เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิ คดอนเมือง ซึ่ง สนผ.ได้รวบรวมผลการรับนักเรียนนักศึกษาประจาปีการศึกษา
2557 ประกอบด้ ว ย แผนการรั บ นั ก เรี ย น, ยอดผู้ ส มั ค ร และยอดรับ ไว้ จ าแนกตามภาค สถานศึก ษาและจั ง หวั ด
ข้อมูล ณ วั นที่ 31 มีน าคม 2557 ให้ ที่ประชุมทั้ง 2 แห่ งทราบและพิจารณาแล้ ว นั้น สนผ. ขอรายงานผลการ
รับนักเรียนปีการศึกษา 2557 สถานะปัจจุบัน ณ วันที่ 18 เมษายน 2557 ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม
หน้า 46 – 49
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของรองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี)
- ควรปรับแก้ไขในแบบรายงานผลการรับนักเรียน จากคาว่า “รับไว้” เป็น รายงานตัวแล้วหรือลงทะเบียนแล้ว
ตามที่ สนผ.จะเห็นสมควรกาหนดเป็นคาใดคาหนึ่งตามความเหมาะสม
มติ ที่ประชุม รั บ ทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมาย ผอ.สนผ.นาข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของ
รองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิช ย์ อ่ว มศรี ) ไปพิจารณาดาเนินการและให้ จัดทาข้อมูล เปรียบเทียบการรับนักเรียน
นักศึกษาในวันเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วว่ายอดสมัครเป็นอย่างไร
5.3 การเตรียมการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
จังหวัดเชียงใหม่
/นางสาวสุนิจ...

-12นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้รายงานการเตรียมการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเนื่องจากมีความจาเป็นบางประการ สอศ.จึงได้เปลี่ยนสถานที่การจัดประชุมจาก
โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ดังกาหนดการประชุมใน
เอกสารประกอบการประชุมหน้า 51
มติที่ประชุม เลขาธิการ กอศ. มอบหมายผอ.สมอ. นาผลจากการประชุมผู้บริหาร สอศ.วันนี้ไป
ประกอบการจัดทากาหนดการประชุม โดยให้นาเสนอรองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ประธานกาหนดการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9/๒๕๕7
ในวันอังคารที่ 29 เมษายน ๒๕57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 รองเลขาธิการ กอศ. (นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้เร่งให้ดาเนินการในเรื่อง
การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1
(วันที่ 1 เมษายน 2557) โดยขอให้ผู้ช่วยเลขาธิการ กอศ. (นายชาญเวช บุญประเดิม ) นัดประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สอศ. ทั้งนี้ จะนาเข้าที่ประชุม
อ.ก.ค.ศ. สอศ. ครั้งที่ 4/2557 พิจารณาในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น (๒)
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ (นางชไมพร ตุ้มพงษ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง คือ
6.3.1 สอศ.ได้มอบให้ สม.รับผิดชอบโครงการค่าย “พิมพ์ดีดไทย ไม่ยากอย่างที่คิด ผูกมิตรสัมพันธ์
ด้วยความร่วมมือ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนนัก ศึกษาให้มีความรู้ทักษะและความชานาญในด้าน
การพิมพ์เอกสาร รายงาน เพื่อบูรณาการในงานอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
ระหว่างกันให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นผู้นาจากหน่วยงานมาตรฐานดีเด่นระดับภาคของ อชท. และ อกท. ของทุกภาค
ที่เรียนในสาขาช่างอุตสาหกรรม คหกรรม และเกษตรกรรม ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการพิมพ์ดีดให้มีทักษะและความชานาญ
มากขึ้น ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
6.3.2 ขณะนี้ ผอ.วอศ.อุตรดิตถ์ (นางสาวสุกัญญา ไทยมานะ) ได้ป่วยเป็นมะเร็งลาใส้ระยะสุดท้าย
โดยพักรักษาตัวอยู่ทโี่ รงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ชั้น 11 ห้อง 1121
มติที่ประชุม รับทราบและประธานขอความร่วมมือผู้บริหารและบุคลากรใน สอศ.ไปเยี่ยมเพื่อให้กาลังใจ
ผู้ป่วยในข้อ 6.3.2
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายชาญเวช บุญประเดิม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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