รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 1๒/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้มาประชุม
1. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
2. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทาหน้าที่ประธานการประชุม
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
3. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการ
ในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
4. นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รักษาการ
ในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
5. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
6. นางสุปรียา ลาเจียก
- ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
7. นายพีระพล พูลทวี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
8. นางเรณู สันตโยภาส
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการ
สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
9. นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
10. นายชัยมงคล เสนาสุ
วิศวกรชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
11. นายณัฐพล ยืนยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
12. นางสาวเกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
13. นายสักรินทร์ สันหมุด
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
14. นางกฤติทร สุขกมล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
15. นายศิริชัย จาเนียรสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
16. นายประพนธ์ จุนทวิเทศ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
17. นายชาญเวช บุญประเดิม
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขานุการการประชุม
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
18. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
สานักอานวยการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการการประชุม
19. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
20. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
21. นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
สานักอานวยการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการการประชุม
/ผู้ไม่มาประชุม...

-2ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ติดราชการ
2. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ติดราชการ
3. นายวณิชย์ อ่วมศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจักรพันธ์ พุทธวงศ์
สานักอานวยการ
2. นางสุนันทา พลโภชน์
สานักอานวยการ
3. นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
สานักอานวยการ
4. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
สานักอานวยการ
5. นางสาวปราณี คิวรัมย์
สานักอานวยการ
6. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
7. นายทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
8. นายศุภสัณห์ สุยวานิช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
9. นางสาวปรานี ไทยเที่ยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เนื่องจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ) ไปประชุมนโยบายร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ณ สโมสรกองทัพเรือ จึงได้มอบหมายให้ รองเลขาธิการ กอศ.(นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์)
ทาหน้าที่ประธานการประชุมแทน ซี่งประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สอศ. ไปร่วมงานศพของนางพิมลกัลย์ สังขมาลย์ ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สังกัด สสอ. ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 และ
เจ้าภาพได้กาหนดสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 4
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยจะพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ เมรุ 2
2. ประธานได้แจ้ ง คาสั่ ง คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมอบผู้ช่วยเลขาธิการ กอศ. (นายชาญเวช บุญประเดิม)
นาเสนอรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 4 – 16 ซึ่งมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
พระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์ วิธีก ารบริ ห ารกิจการบ้า นเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่ วนราชการและหน่ว ยงานของรัฐ ให้ หัว หน้าส่ ว นราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
/ข้อ 4...

-3ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ส านั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐดาเนินการแสวงหา
รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงาน
ผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ประธานขอให้ผู้ บริหารของทุกสานัก /หน่วยงานต่าง ๆ ใน สอศ. กาชับและดูแลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดให้ถูกต้อง รัดกุม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งระเบียบ
ของทางราชการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 11/๒๕๕7
เมื่อวันจัน ทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2557
ที่ป ระชุม ได้พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม ผู้บ ริห ารสานัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น ๒) สอศ. โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 30 – 41 สรุปได้ดังนี้
1. ผลการดาเนินการหน่วย ABI สอศ.ปรากฏว่า นักศึกษาผู้ประกอบการสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผ่านการอนุมัติแผนธุรกิจจากธนาคาร จานวน 138 ราย รวมวงเงินที่ขออนุมัติทั้งสิ้น 92,449,733 บาท
โดยได้รับการอนุมัติจากกองทุนแล้ว จานวน 16 ราย วงเงิน 8,686,000 บาท และมีนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการนาเสนอ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการ จานวน 122 ราย วงเงิน 83,763,733 บาท ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ
การประชุมหน้า 30 - 37
2. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการดาเนินการของกองทุนตั้งตัวได้ของหน่วย ABI สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 38 – 41
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ และ ผอ.สสอ.พิจารณาดาเนินการต่อไป
โดยให้รายงานผลการดาเนินการต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ทุกครั้ง
3.2 โครงการตามพระราชดาริและโครงการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2558
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (นายพีระพล พูลทวี) ได้สรุปโครงการ/กิจกรรม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
ประจาปีงบประมาณ 2558 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 43 ดังนี้
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-4โครงการ
1. ถวายพระเกียรติในด้านพระอัจฉริยภาพ
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพโดยการขยาย
การจัดอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติการอาชีวศึกษา
สาหรับผู้ยากไร้และคนพิการตามแนวทางพระราชดาริ

3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางพระราชดาริ

กิจกรรม
1.1 โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ
1.2 โครงงานวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2.1 โครงการนาร่องพัฒนาวิทยาลัย 4 แห่ง ให้เป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
2.2 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉลิมราชกุมารี
สิรินธรเพื่อคนพิการ
2.3 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2.4 โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วังไกลกังวล
2.5 โครงการวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
R-Radio Network
2.6 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดาริฯ)
(e-DLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ)
2.7 โครงการ ปวช. เฉลิมพระเกียรติ (อุตรดิตถ์-น่าน)
2.8 โครงการจัดการศึกษาและฝึกอาชีพในโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน
2.9 โครงการโรงเรียนพระราชทานกาปงเฌอเตียล
ราชอาณาจักรกัมพูชา
2.10 โครงการอาชีวศึกษาช่วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
3.1 โครงการกองทุนการศึกษา
3.1.1 โครงการโรงเรียนมัธยมอาชีพ 7 แห่ง
และอีก 2 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้
3.1.2 โครงการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษ
(ในเขตพื้นที่พิเศษ/กทม.และ ปริมณฑล)
3.1.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
อาชีวศึกษา/วท.โพธาราม
3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
3.3 โครงการซ่อมบารุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น
3.4 โครงการองค์การวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ
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-5โครงการ
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชน
ตามแนวทางพระราชดาริ

5. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็น
พระราชกุศล

กิจกรรม
4.1 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
4.2 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
4.4 โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูส่ ถานศึกษา
4.5 โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน (ในโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน)
5.1 โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 59 พรรษา
5.2 โครงการอุปสมบทหมู่ 119 รูป เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
5.3 โครงการอาชีวะบริการเฉลิมพระเกียรติ
5.4 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ควรระบุยอดเงินงบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจน
2. บรรจุเข้าไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและประธานมอบ ผอ.สนผ.น าข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
ไปประกอบการจัดทาบันทึกรายงานเลขาธิการ กอศ. เพื่อทราบความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ข้อเสนอของเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาที่เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ฉบับทาทันที)
นางสุปรียา ลาเจียก ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา และผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี พร้อมทั้งนางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในเรื่องนี้เลขาธิการ กอศ.ประสงค์จะให้ นาเข้าที่ประชุมผู้ บริหาร สอศ.
ครั้งที่ผ่านมาเพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สอศ.เพื่อให้ทราบถึงมุมมองของบุคคลภายนอกที่มีต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุมจึงยังไม่ได้มีการนาเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคประชาสังคม ธุรกิจเอกชน นักศึกษา ได้รวมตัวออกแถลงการณ์
เสนอโรดแม็พปฏิรูปการศึกษาให้ คสช.พิจารณาตั้งสภาปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อกาหนดทิศทางการศึกษาชาติ โดยจัด
เวทีความร่ ว มมือใครจะปฏิรู ป การศึกษา ในหัวข้อ "สร้า งโรงเรี ยนดี ครู ดี สื่อดี นักเรี ยนได้รั บผลโดยตรงทัน ที
77 จังหวัด " มีสาระสาคัญโดยสรุปคือ
1. ประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษาสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกแต่ได้ผลสัมฤทธิ์ต่ามาก ไม่ตอบโจทย์
สังคม หากไม่แก้ไขประเทศไทยต้องเผชิญความยากลาบากในการพัฒนาประเทศอีกยาวนาน
/2. ข้อเสนอ...

-62. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาที่ทาได้ทันที คือ
2.1 สร้างสื่ออาหารสมองเพื่อการเรียนยุคใหม่ให้เด็กเข้าถึงความรู้ฟรีด้วยตนเอง ถือเป็นการ
เรียนทางลัด โดยไม่ต้องมีครูดี โรงเรียนดี หรือโรงเรียนกวดวิชา
2.2. สร้างโมเดลโรงเรียนดี ครูดีให้เด็กไทยมีคุณภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศ โดยให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด มีโรงเรียนดี ผู้บริหารดี ครูดี ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษา
2.3. สร้างองค์กรการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นองค์กรอิสระ เช่น สภาปฏิรูปการศึกษา สานักงานปฏิรูปการศึกษา เพื่อจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติ
3. “ผู้สอนสายอาชีวะที่ไม่มีประสบการณ์การทางานที่สอดคล้องและเท่าทันสถานการณ์
ความต้องการในการผลิตแรงงานที่มีทักษะฝีมือ”
4. ข้อเสนอของผู้ตรวจราชการแผ่นดิน (ศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช) เสนอว่าการปฏิรูป
การศึกษาต้องทาเรื่องสาคัญที่จะพลิกผันการศึกษาของประเทศได้ คือ
4.1 ทาหลักสูตรผลิตครู 6 ปี และเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าแพทย์
4.2 ยุบแท่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แล้วนาระบบทวิภาคีมาจัดการ
อาชีวศึกษา รวมถึงตั้งโจทย์ให้เด็กที่จบสายอาชีพได้รับเงินเดือนมากกว่าสายสามัญ
4.3 ยกเลิกโรงเรียนกวดวิชาและนาเด็กกลับเข้าระบบให้หมด
4.4 สร้างสื่อทดแทนเพื่อแก้ปัญหาขาดครู และยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
4.5 จัดสอบมาตรฐานเดียวกันทุกระดับและทุกภาคการศึกษา
4.6 พิจารณาเลื่อนขั้นให้ครูโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาใน 3 หัวข้อ คือ
1. การพัฒนาคุณภาพครู จัดให้ครูพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางที่ครูสอนโดยเข้า
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างน้อย 1-3 เดือน และกาหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(เลื่อนขั้นเงินเดือน) และ/หรือวิทยฐานะ(ซึ่งจะส่งผลถึงสมรรถนะของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องจัดทาระเบียบหรือกฎหมายรองรับ
2. การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยขยายและ
ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพมาตรฐานตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเร่งจัดทากฎหมายรองรับ
3. เร่งจั ดทาคุณวุฒิ วิชาชีพเพื่อให้ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะวิชาชีพ
โดยประชุมสร้างความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน องค์กรวิชาชีพ
ต่างๆ พร้อมทั้งภาคประชาสังคมที่ยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้เสนอแนวทางที่ชัดเจนปฏิบัติได้ในระยะเร่งด่วน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องการจัดทาแผนยุทธศาสตร์งบประมาณการดาเนินงานของ สอศ .
ว่าควรจะมอบหน่วยงานใดที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า หากบุคลากรของ สนผ. มีจานวนไม่เพียงพอในการดาเนินการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์งบประมาณ
ในเรื่องนี้ ผอ. สนผ. ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะเรื่อง ที่เป็นการ
ปฏิรู ปทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สอศ.จึ งได้มอบให้ ผอ. สสอ. เป็นผู้รับผิ ดชอบ สาหรับการจัดทาแผนงบประมาณ
ประจาปีนั้นต้องจัดเป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี 5 ปี 7 ปี ทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลงบประมาณบ่อย แต่ สนผ. ก็ได้พยายามทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และจะพยายามดาเนินการ
อย่างเต็มความสามารถต่อไป
/มติที่ประชุม...

-7มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบหมาย
1. สนผ.เป็นเจ้าของเรื่องการจัดทาแผนยุทธศาสตร์งบประมาณการดาเนินงานของ สอศ. ต่อไป
โดยให้นาแผนที่จัดทาในปัจจุบันมาพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของ คสช.รวมทั้ง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ ายงบประมาณที่สานักงบประมาณกาหนดมาจัดทาเป็นกรอบแผนยุทธ ศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สอศ.ให้เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 13/2557 ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
2. สาหรับการเสนอครั้งนี้มอบ สตอ. ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก สอศ.แล้วสรุปนาเสนอ
เลขาธิการ กอศ.เพื่อมอบ สนผ.เป็นเจ้าของเรื่องรับผิดชอบดาเนินการต่อไป
4.2 การจัดทางบประมาณประจาปี 2558
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (นายพีระพล พูลทวี) รายงานการจัดทาแผน
งบประมาณประจ าปี 2558 โดยแจ้ ง ว่ า สอศ.ได้ รั บ งบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2557 จ านวน
20,773.2514 ล้ า นบาท และในปี ง บประมาณ พ.ศ. 255๘ ได้ รั บ เพิ่ ม เป็ น จ านวน 21,105.1835 บาท
สรุปได้ดังนี้
รายการ
วงเงินงบประมาณ

วงเงิน (ล้านบาท)
21,105.1835

จาแนกเป็น 3 ภาระงาน ดังนี้
1. รายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น ประกอบด้วย
10,137.0277
1.1 งบบุคลากร งบดาเนินงาน (รายจ่ายประจาขั้นต่า) 8,865.9643
1.2 รายจ่ายตามภาระผูกพันต้องจัดสรร
1,271.0634
2. รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน และโครงการที่จาเป็นต้องทา ประกอบด้วย
3,847,9462
2.1 งบดาเนินงาน (ยกเว้น รายจ่ายประจาขั้นต่า)
2,539.2394
2.2 งบลงทุน
906.0066
2.3 โครงการตามภาระงาน/ตามกฎหมาย
402.7002
3. โครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
7,120.2096
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ให้ทุกสานัก/หน่วยงานต่าง ๆ ใน สอศ.ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่มีความจาเป็นต้องดาเนินการ
แล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือ เห็นชอบว่ามีกี่โครงการ ใช้งบประมาณเท่า ใด ผู้รับผิดชอบคือใคร โดยตัดยอด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ให้รวบรวมส่ง สนผ. ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 พร้อมสาเนาแจ้งรองเลขาธิการ กอศ.
ที่กากับดูแลเพื่อนาเสนอเลขาธิการ กอศ.ต่อไป
2. ควรมอบ สอ.จั ดอบรมการพัฒนาบุคลากรร่วมกับ สสอ.ในเรื่องวิธีเขียนหนังสือราชการเพื่อให้
บุคลากรของแต่ละสานักสามารถเสนอหนังสือราชการได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในหลักการมอบ สสอ.จัดทาคู่มือการเขียน
หนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการแล้วเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาอบรมให้บุคลากร
ของ สอศ.เป็นรุ่น ๆ ละ 2 วัน พร้อมทั้งแจกคู่มือให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
1 - 2 เดือน
3. มอบ สสอ.สารวจว่าควรจะทาหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรของ สอศ.ใช้เป็น
แนวทางในการทางาน เช่น คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการสอบสวนทางวินัย หรือคู่มืออื่น ๆ ที่จาเป็น
4. ให้ทุกสานัก/หน่วยงานต่าง ๆ ใน สอศ. ถือปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยดาเนินการดังนี้
4.1 หากแผน/โครงการที่ยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการและพร้อมดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้ดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันหรือขออนุมัติโอนจัดสรรภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
/4.2 หากแผนงาน..

-84.2 หากแผนงาน/โครงการยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการแต่เริ่มดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้แจ้ง สนผ.เพื่อนาเรียนเลขาธิการฯ กอศ. เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ให้ความเห็นชอบ โดยให้ดาเนินการภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
4.3 หากแผนงาน/โครงการดาเนินการหรื อก่ อหนี้ ผู กพั นไม่ทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เป็นแผนงาน/โครงการที่หมดความจาเป็น/ไม่สามารถดาเนินการได้ /มีความซ้าซ้อน/เหลือจ่ายให้แจ้ง สนผ.ภายในวันที่
30 กรกฎาคม 2557 เพื่อดาเนินการปรับแผนให้มีความเหมาะสมต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและประธานมอบผู้ เ กี่ ย วข้ อ งน าข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
4.3 การรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (นายพีระพล พูลทวี) รายงานผลการรับนักเรียน
นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อขอความเห็นชอบในการนาข้อมูลรายละเอียดไปนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 ตามเอกสารที่นามอบในห้องประชุม จานวน 1 หน้า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ให้ปรับแก้ไขรูปแบบการรายงานผลการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 ดังนี้
1.1 เปรียบเทียบกลุ่มอายุของนักเรียนสายสามัญ : สายอาชีพ ว่ามีสัดส่วนจานวนเท่าใด
1.2 เปรียบเทียบจานวนนักเรียนที่เรียนจบ ม.3 ของทุกสังกัด : จานวนนักเรียนที่มาศึกษาต่อสายอาชีพ
ทั้งอาชีวะของรัฐและเอกชน มีสัดส่วนต่างกันอย่างไรและให้เปรียบเทียบสาขาที่มีนักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อเป็นรายภาค
โดยให้ครอบคลุมทุกมิตอิ ย่างชัดเจน
1.3 เปรียบเทียบสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ว่ามีสัดส่วนนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ
สายอาชีพแตกต่างกันเท่าใด
2. ในหลักการต่อไปนี้ขอให้หน่วยงานที่จะรายงานข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับทราบหรือพิจารณา ข้อมูลที่รายงานจะต้องมีครบทุกมิติ
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบหมาย
1. ในเรื่องการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ขอให้ สนผ. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการแล้วนาเสนอต่อที่ผู้บริหาร สอศ. ครั้งต่อไป หากที่ประชุมเห็นชอบจึงนาบรรจุเข้าใน
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8/2557 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ทุกสานัก/หน่วยงานต่าง ๆ ใน สอศ.ที่มีหัวข้อเรื่องจะรายงานข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษารับทราบหรือพิจารณา ขอให้ข้อมูลที่รายงานต้องมีครบทุกมิติ
4.4 โลโก้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาพิการ
นางกฤติทร สุขกมล นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทาโลโก้โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาพิการ จานวน 7 รูปแบบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 50 – 58
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ในการจัดทาโลโก้ต่าง ๆ จาเป็นจะต้องให้ผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่จะจัดทา
โลโก้นั้น ๆ เป็นอย่างดี ฉะนั้น ในการพิจารณารูปแบบของโลโก้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
สาหรับนักศึกษาพิการ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเป็นการเฉพาะ
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ศพก. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบ
การพิจารณาดาเนินการต่อไป
/ระเบียบ...

-9ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการรับบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ข้อมูล ณ วันที่
2๙ มิถุนายน 2557
นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังและพัสดุ สานักอานวยการ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าในการรับบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ข้อมูล ณ วันที่
2๙ มิถุนายน 2557 ว่าขณะนี้มียอดบริจาคจานวนเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๑๒๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ตามรายนามผู้บริจาคที่นามอบในห้องประชุม สาหรับในเรื่องการประชาสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่ม
ประชาสัมพันธ์แจ้งว่าได้ดาเนินการแล้วดังนี้
1. ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ออกตัววิ่งระหว่างวันที่
13 – 30 มิถุนายน 2557
2. ได้รับความอนุเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ มติชน สยามรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้สาธารณชนได้รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบสานักอานวยการดาเนินการดังนี้
1. ในการประชุมผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 14/2557 ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ให้เชิญประธาน
อศจ.เชียงราย เข้ามารับมอบยอดเงินบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว (คาดว่าจะมีจานวนเกินกว่า
150,000 บาทแล้ว)
2. ให้ประสานกับประธาน อศจ.เชียงรายเปิดบัญชีเพื่อรับเงินบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากแผ่นดินไหว โดยให้ตั้งคณะกรรมการ 3 คน ขึ้นมารับผิดชอบการใช้จ่ายเงิน
3. จัดทาป้ายยอดเงินบริจาคที่จะมอบให้ประธาน อศจ.เชียงราย เพื่อถ่ายภาพในการประชาสัมพันธ์ต่อไป
4. ให้จัดทารายละเอียดในเอกสารรายชื่อผู้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว
ให้มีรายชื่อครบถ้วนไม่ควรมีช่องว่างในช่องรายชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ประธานกาหนดการประชุม ผู้ บริห ารสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ครั้งที่ 13/๒๕๕7
ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม ๒๕57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 ตามที่ เลขาธิ การ กอศ. ได้ มอบให้ สอ.เป็ นเจ้ าของเรื่อ งดาเนิน การจัด ประชุ ม สั มมนาผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทุกแห่งครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งกาหนดจัดประชุมประมาณเดือนตุลาคม 2557
นั้น ประธานขอให้ สอ.เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปเพื่อจัดทาเป็นกาหนดการประชุมฯ โดยเชิญ กพร., ตสน.
และกลุ่มต่าง ๆ ในสานักอานวยการมาร่วมประชุมแล้วนาข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งที่ 13/2557
ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ สอ.พิจารณาดาเนินการต่อไป
เลิกประชุมเวลา 10.40 น.
นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายชาญเวช บุญประเดิม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ
จากการประชุมผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 12/2557 ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยรองเลขาธิการ กอศ.
(นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์)
1. มอบหมาย สอ.(มอบ ผอ.สอ. เป็นประธาน) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม โดยให้ประสานกับ กพร. ตสน.
2. เน้นการประชุมเรื่องบริหารงานทั่วไป
3. ให้จัดประชุมประมาณ ต.ค.57
4. ให้จัดตั้งคณะทางานเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทารูปแบบ ตารางกาหนดการ สถานที่ เนื้อหาที่จะเอาเข้าที่ประชุม
หลังจากได้มติแล้วให้นาเสนอต่อเลขาธิการ กอศ. แล้วนาเข้าที่ประชุมผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 13/2557
ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
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การมอบนโยบายของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยึดอานาจการปกครองเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป และ
ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินโดยแบ่งฝ่ายรับผิดชอบการดาเนินการ 7 ฝ่าย ซึ่งกาหนดให้
ผู้บัญชาการทหารเรือรับรับผิดชอบฝ่ายสังคมจิตวิทยา ประกอบด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 7 กระทรวงหลัก ได้แก่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศเพื่อกาหนดอานาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัด

