รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 1/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
2. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
3. นายวณิชย์ อ่วมศรี
4. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
5. นายชาญเวช บุญประเดิม
6. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
7. นางสวรรสิริ ฤทธิ์เลื่อน
8. นายพีระพล พูลทวี
9. นางปัทมา วีระวานิช
10.นายประชาคม จันทรชิต
11. นายมงคลชัย สมอุดร
12. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
13. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
14. นายสักรินทร์ สันหมุด
15. นายสุบิน แพทย์รัตน์
16. นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
17. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
18. นางสุปรียา ลาเจียก
19. นายวีระชัย ไตรศักดิ์
20. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
21. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
22. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
23. นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
24. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ทาหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ทาหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
เลขานุการการประชุม
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
/ผู้ไม่มาประชุม ...

-2ผู้ไม่มาประชุม
- นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไปราชการต่างประเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
สานักอานวยการ
2. นางสุนันทา พลโภชน์
สานักอานวยการ
3. นางสมจินตนา วิศิษฎอนุพงษ์ สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
4. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
5. นายสกุลชัย ลัพกิตโร
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
6. นางมณี เหลืองวิทยากร
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
7. นางสาววิภาดา จาปา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
8. นางสาวบุญญะวิภา ตันทนานนท์ สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
9. นายวิทวัต ปัญจมะวัต
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
10. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐5 น.
เนื่องจากเลขาธิการ กอศ. (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) และรองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง)
ติดภารกิจสาคัญเร่งด่วน เลขาธิการ กอศ. จึงได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี) ทาหน้าที่
ประธานการประชุมแทนไปพลางก่อน โดยภายหลังเลขาธิการ กอศ.ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่การประชุม ซึ่งประธาน
การประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- สอศ.ได้มีคาสั่งที่ 1893/2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 แต่งตั้งนายประชาคม จันทรชิต
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 29/๒๕๕6 เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม ๒๕๕6
ทีป่ ระชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 29/2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระ 3.1 ความก้าวหน้าในการดาเนินการโครงการกองทุนตั้งตัวได้ และวาระ 5.3
ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ในหัวข้อรายงานผลการดาเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา 2 วาระข้างต้นนี้พร้อมกันเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยง
กัน โดยมอบ ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, ผอ.ศพก. (นายสุบิน แพทย์รัตน์) ผอ.สมอ. (นายประชาคม จันทรชิต) และ
ผชช.เจิดฤดี ชินเวโรจน์ นาเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาสรุปได้ดังนี้
ความก้าวหน้าในการดาเนินการโครงการกองทุนตั้งตัวได้ให้ที่ประชุมทราบดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 17 – 32 คือ
/1. ตามแผน ...

-31. ตามแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนตั้งตัวได้ โครงการกองทุนตั้งตัวได้ (สายอาชีวะ)
รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 35 คน และมีสถานศึกษา 10 แห่ง ประกอบด้วย
1.1 วอศ.เชียงใหม่
1.2 วอศ.อุตรดิตถ์
1.3 วท.พิจิตร
1.4 วพ.บึงพระพิษณุโลก
1.5 วท.บุรีรัมย์
1.6 วท.สกลนคร
1.7 วกภ.หนองจอก
1.8 วก.นวมินทราชูทิศ
1.9 วท.พังงา
1.10 วท.หาดใหญ่
ซึ่งในจานวนนี้มีผู้เข้าอบรม จานวน 2 คน ที่ขอถอนตัวไม่กู้เงิน คือ นางสาวสุนิสา พันผึ้ง จากวิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนาภิเษกหนองจอก และนายณัฐวัชร์ เพชรแก้ว จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยเหตุผลที่ไม่กู้เพราะรอเงินกู้
ไม่ไหวเนื่องจากมีธนาคารอื่นอนุมัติและให้เงินกู้ไปแล้ว ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดของผู้เสนอขอกู้เงินตามหนังสือแจ้ง
การอนุมัติเงินกู้ที่แนบ ตั้งแต่หน้า 19 – 32
สาหรั บ ผลการดาเนิ น งานโครงการบ่มเพาะผู้ ประกอบการของ สอศ. นั้น สอศ.ได้ส ร้างองค์ความรู้
ด้านการประกอบธุรกิจและจิตสานึกในเชิงธุรกิจให้แก่กลุ่มนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ซึ่งมีพื้นฐานความรู้
ด้านเทคนิควิธีและวิชาชีพเฉพาะด้าน ได้มีโอกาสเรียนรู้การทาธุรกิจอย่างเป็นระบบและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่
เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาเพื่อปลูกฝังให้เข้าถึงประโยชน์ของการนาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีอย่างง่ายมาสร้างสรรค์
เป็ น นวั ต กรรมในรู ป ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารเพื่ อ ต่ อ ยอดเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการประกอบอาชี พ
เพื่อก่อให้ เกิดผู้ ป ระกอบการใหม่ที่ดีในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ แก่ผู้เรียนอาชีว ศึกษาที่มีธุรกิจ
เพื่อสืบทอดกิจการอย่างต่อเนื่อง รับการสร้างงานและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้เรียน
นอกระบบและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และประชาชน
ทั่ ว ไปได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ โดยมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ และกองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้
เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
การดาเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรได้ดาเนินการโครงการโดยส่งเสริม
การทาธุรกิจให้สถานศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 มีทีมธุรกิจที่ได้เข้าการอบรมเสริมศักยภาพในการเป็น
ผู้ประกอบการจานวน 100 ทีม หลังจากนั้นคัดเลือกให้เหลือเพียง 20 ทีม และเข้าอบรมต่อยอดเชิงพาณิชย์
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังนี้
1. ทีมคุกกี้แก่นตะวัน
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2. ทีม MIRA TAFFY
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
3. ทีมลิลลี่ปลายฟ้า
จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
4. ทีม R-Healthy Cereal
จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน
5. ทีม Green Cement
จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
6. ทีม ART ดี
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษสุราษฎร์ธานี
7. ทีม Para Soft Toys
จากวิทยาลัยเทคนิคตรัง
8. ทีมอุปกรณ์เก็บผลปาล์มร่วงและเมล็ดยางพารา
จากวิทยาลัยเทคนิคสตูล
9. ทีมข้าวแช่ไฮเทค
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
10. ทีมร้านซุปเปอร์ธนาคารขยะ
จากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
/11. ทีมมินิ ...

-411. ทีมมินิปุ๋ยมูลสัตว์ สิงห์ Bio
จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
12. ทีม Topping-Pung
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
13. ทีมออโต้ เซอร์วิส
จากวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
14. ทีม Punched coconut
จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
15. ทีมภาพนูนต่าจากรกมะพร้าว
จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
16. ทีม De-e-ly
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
17. ทีมจาหน่ายอุปกรณ์การบริหารพยุงเดินแบบพับเก็บได้
จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
18. ทีมสินค้าของที่ระลึก Phu-Loei Souvenir
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
19. ทีมเครื่องแยกฝากระป๋องกาแฟ 2 in 1
จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
20. ทีมป.อัง...ปัง
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการคัดเลือกและแสดงผลงานของทีมธุรกิจ
ที่ดีเด่น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 4 และบริเวณหน้าอาคารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เวลา 09.00 – 17.00 น. ผลการคัดเลือกที่จะเข้ารับรางวัลไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา สถาบัน
อาชีวศึกษาประเทศสิงค์โปร์ (ITE Coolege East) ในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2557 จานวน 3 ทีม ดังนี้
1. ประเภทแผนธุรกิจดีเด่น ได้แก่ ข้าวแช่ไฮเทค วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
2. ประเภทผลประกอบการดีเด่น ได้แก่ MIRA TAFFY วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
3. ประเภทแผนนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ได้แก่ Pra Soft Toys วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นอกจากนี้มีรางวัลประเภทขวัญใจกรรมการ ได้แก่ ทีมภาพนูนต่าจากรกมะพร้าวจากวิทยาลัยเทคนิค
เพชรบุรี และทีมเครื่องแยกฝากระป๋องกาแฟ 2 in 1 จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นางปัทมา วีระวานิช ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา แจ้งเพิ่มเติมว่า
ในปี 2557 จะมีการทางานร่วมกัน 3 ส่วน คือ
ส่วนแรก เป็นหน่วยธุรกิจของศูนย์กิจกรรมพิเศษที่ สสอ.รับผิดชอบ
ส่วนที่สอง สมอ.ดูแลเรื่องโครงการศูนย์บ่มเพาะแบบครบวงจร คืองบประมาณทั้งหมดจะลงไปที่
สถานศึกษาโดยตรง
- ส่วนที่สาม เป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรมีการจัดตั้งชมรมเครือข่ายครูในส่วนชมรมผู้ประกอบการใหม่
ขึ้นมา โดยงบประมาณส่วนหนึ่งของงบพัฒนาบุคลากรจัดตั้งไว้เพื่อที่จะพัฒนาครูในกลุ่มของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่าง ศพก.กับ สมอ.
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
- ควรพิจารณากลุ่มเด็กที่จบการศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้วและประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงควรมีการติดตาม
เด็กที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพหรือทาธุรกิจอะไรบ้าง เพื่อเสนอแนะ/
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกู้ยืมเงินดังกล่าว
มติที่ประชุม เลขาธิการ กอศ.มอบ ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สริยะ และผอ.ศพก.นาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดาเนินการ โดยให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งต่อๆ ไป
3.2 บัญญัติสาหรับผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการบริหารงาน
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (นายประชาคม จันทรชิต) ได้มอบให้
ผชช.เจิดฤดี ชินเวโรจน์ นาเสนอบัญญัติสาหรับผู้บริหารฯ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันต่อมาดังเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 33 – 34 ดังนี้
/สืบเนื่องจาก...

-5สื บ เนื่ องจากผลการประชุม ผู้ บ ริ ห าร สอศ.ครั้ ง ที่ 23/2556 เมื่ อ วั นที่ 19 พฤศจิก ายน 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 (ชั้น 2) สอศ. เลขาธิการ กอศ.ได้มอบหมาย ทปษ.เจี่ยง วงศ์ส วัส ดิ์สุ ริยะ
นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมในเรื่อง บัญญัติสาหรับผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาในการบริห ารงาน ที่ได้นาเสนอขอความคิดเห็ นจากที่ประชุมผู้บริห าร
สถานศึกษา สังกัด สอศ.ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปประยุกต์จัดทาเป็นบัญญัติสาหรับผู้บริหารสังกัด สอศ.ใหม่อีกครั้ง นั้น ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
และ ผอ.สมอ.ได้ดาเนินการจัดทาบัญญัติสาหรับผู้บริหารดังกล่าวขึ้นมาใหม่ ดังนี้
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 29/2556 เมื่อวันอังคารที่
17 ธันวาคม 2556 ประธานมอบหมายให้ ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ และ ผอ.สมอ. นาบัญญัติสาหรับผู้บริหารของ
รองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี ) และ ผอ.สวพ. (นายมงคลชัย สมอุดร) เสนอเลขาธิการ กอศ. พิจารณา
โดยให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งต่อไปด้วย
ข้อบัญญัติที่ประยุกต์และนาเสนอที่ประชุมพิจารณาแล้ว
1. อยู่ประจาสถานศึกษา
2. ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
3. บริหารงานด้วยความโปร่งใส และใช้หลักธรรมาภิบาล
4. ตรวจเยี่ยมเยียนห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ
5. เน้นทวิภาคีจริงจังและเป็นรูปธรรม
6. ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
7. เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นสถานศึกษาที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจ
8. ให้ความสาคัญและใส่ใจกับครูและบุคลากรแบบกัลยาณมิตร
9. มุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีทั้งทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
ข้อบัญญัติสาหรับผู้บริหารฯของ รองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี)
1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
2. พัฒนาครูและองค์กร
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี
4. นาสิ่งดีดีสู่สังคม
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
9. เน้นทางานประสานชุมชน
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ข้อบัญญัติสาหรับผู้บริหารฯของ ผอ.สวพ.(นายมงคลชัย สมอุดร)
“ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานประจา
นาภาพลักษณ์ที่ดี
ใช้เทคโนโลยีบริหารงาน
ประสานเครือข่าย
ขยายทวิภาคี
ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้เรียน
เยี่ยมห้องเรียนสม่าเสมอทั่วหน้า
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ”
------------------------/มติที่ประชุม ...

-6มติที่ประชุม เลขาธิการ กอศ. มอบหมาย
1. ให้ผู้บริหาร สอศ.ที่ไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาขอให้มีการตรวจตามบัญญัติทั้ง 9 ข้อด้วย
2. ให้ สตอ. ดาเนินการตั้งคณะทางานขึ้นมาเพื่อติดตามให้มีผลในเชิงปฏิบัติ โดยในเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ที่มีการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ ขอให้มีข้อมูลในเรื่องนี้ด้วย
3. ให้ ผชช.เจิดฤดี ชินเวโรจน์ จัดทาโน้ตบัญญัติเล็ก ๆ สาหรับใส่ไว้ในกระเป๋าของผู้บริหารไว้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและ
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่
24 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ผู้อานวยการสานักอานวยการ (นายวีระชัย ไตรศักดิ์) นาเสนอ เรื่อง การเตรียมการจัดประชุม
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบวาระการประชุมที่แนบ ในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 37
เลขาธิการ กอศ.ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ได้กาหนดไม่ให้มีการจัดประชุม
ซึ่งอาจมีผลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น จึงได้ขอความคิดเห็นจากที่ประชุมและปรับเปลี่ยนการจัดประชุมจาก
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เป็น วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 โดยในการจัดทาระเบียบวาระการประชุมนี้
รองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) ได้กรุณาประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดทาระเบียบวาระการประชุม
ขึ้นมาใหม่เป็นดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และ
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 1/2557
วันอังคารที่ 21 มกราคม ๒๕๕7 เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด และผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความก้าวหน้าการจัดอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (รองฯ อกนิษฐ์)
3.2 การติดตามผลการดาเนินการด้านเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจาปีการศึกษา 2557
(รองฯ ประดิษฐ์)
3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินการสถาบันและกรอบการพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรี
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผอ.บุญส่ง)
3.4 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผอ.สนผ.)
/ระเบียบวาระที่ 4 ...

-7-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.๑ บัญญัติสาหรับผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ทปษ.เจี่ยง)
4.2 เกณฑ์การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นวิทยาลัยเทคนิค/วิทยาลัยอาชีวศึกษา
(ผอ.สมอ.)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ
5.1 ความก้าวหน้าการบริหารจัดการด้านวิชาการ (รองฯ วณิชย์ และคณะ)
- ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรเร่งด่วนตามนโยบายคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ผลการดาเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
- ผลการดาเนินการฝึกอบรมครู ขยายผลรูปแบบ ITE - Model
- การจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ
- การประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
- การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT อาชีวศึกษา
5.2 ผลการดาเนินงานสัปดาห์ของขวัญและโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน
“ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” (ผอ.สม.)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม เลขาธิการ กอศ.มอบหมายผู้ที่รับผิดชอบตามหัวข้อเรื่องในระเบียบวาระการประชุม
เร่งจัดทาเอกสารประกอบการประชุมและนาส่งให้สานักอานวยการโดยเร็ว เพื่อจัดทาเป็นรูปเล่มนามอบให้ห้องประชุม
ต่อไป
4.2 การติดตามผลการรับนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2557
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา (นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป)
รายงานการติดตามผลการรับนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ว่า ตามที่ สอศ. จะนาเรื่องการติดตามผลการ
รับนักเรียน/นักศึกษาปีการศึกษา 2557 บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี นั้น
ศทอ.ได้ ด าเนิ นการจั ดท าแผนการรั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ที่ได้แจ้งประชุมผู้บริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุมหน้า 39 – 6๕
1. จานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจบปีการศึกษา 2556 จานวน ๗45,093 คน
สัดส่วนอาชีวศึกษา : สามัญ, 45 : ๕๕ ดังนี้
อาชีวศึกษา : จะต้องรับ ๓35,200 คน
สามัญ
: จะต้องรับ ๔๐๙,853 คน
- อาชีวศึกษา
จะต้องรับ 62.80% เท่ากับ 210,500 คน
- อาชีวศึกษาเอกชน จะต้องรับ ๓4.78% เท่ากับ 116,600 คน
- อาชีวศึกษาอื่น ๆ
จะต้องรับ 2.42%
เท่ากับ 8,100 คน
/2. แผนการรับ ...

-82. แผนการรับนักเรียนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
3. การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาแบบออนไลน์และรายงานแบบออนไลน์ผ่าน
www.V admit.net
ที่ประชุมได้สอบถามนิยามของคาว่า ทวิภาคี กับ ปกติ ซึ่ง ผอ.ศทอ.ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า
ทวิภาคีเป็นการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สอศ. โดยที่แยกไว้คนละช่องกับนักศึกษาปกตินั้นเพื่อให้เห็น
อย่างชัดเจน
มติที่ประชุม เลขาธิการ กอศ.มอบหมาย
1. ให้ สตอ.นาเรื่อง การติดตามผลการรับนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 เข้าที่ประชุม
ประธาน อศจ.ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ด้วย
2. สอ. (กลุ่มประชาสัมพันธ์) ดาเนินการจัดส่ง SMS เพื่อแจ้งสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทุกแห่ง
ลงทะเบียนการใช้รับสมัครออนไลน์ ทาง www.V admit.net โดยในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ขอให้รายงานให้
สอศ.ทราบด้วยว่ามีแห่งใดบ้างที่คีย์ข้อมูลเข้ามา
3. สตอ.ช่วยดาเนินการติดตาม โดยให้ทุกสานัก/หน่วยงานใน สอศ.ช่วยสนับสนุนในการดาเนินการด้วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดาเนินงานการจัดมหกรรมของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ ระหว่างวันที่
23 – 26 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ริมคลองผดุงกรุงเกษม
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ (นางชไมพร ตุ้มพงษ์) และ ผอ.สตอ.(นางสวรรสิริ ฤทธิ์เลื่อน)
ได้รายงานผลการดาเนินงานการจัดมหกรรมของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ ระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2556
ณ บริเวณด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า
68 – 72
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของรองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง)
- ควรมอบสานัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมวางแผนในการดาเนินการจัดมหกรรมของขวัญปีใหม่ไว้
ล่วงหน้าสาหรับปีต่อไป โดยชื่นชมผลการดาเนินการในปีนี้ว่าได้ดาเนินการอย่างเต็มศักยภาพแล้ว
มติที่ประชุม เลขาธิการ กอศ.ขอชื่นชมและขอขอบคุณ ทปษ.ชาญเวช บุญประเดิม ผอ.สม. ผอ.สตอ.
และคณะ โดยขอให้นาข้อมูลผลสรุปแจ้งสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทั้งนี้ ให้แจ้งแบบเป็นการเขียนในเชิงให้กาลังใจ
ไม่ต้องกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค
5.2 รายงานผลการดาเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างโอกาสการศึกษาต่อสายอาชีพ
ใน 5 ภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2556
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (นายพีระพล พูลทวี) รายงานผลการ
ดาเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างโอกาสการศึกษาต่อสายอาชีพใน 5 ภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน –
2 ธันวาคม 2556 ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุมหน้า 73 – 75
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. การดาเนินการขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดทากิจกรรมของแต่ละสถานศึกษาในสังกัด สอศ.
ซึ่งกิจกรรมแรกเป็น “ชุมแพโมเดล” ที่จังหวัดขอนแก่น มีสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมดาเนินการด้านทวิภาคี
จานวน 18 แห่ง และมีสถานศึกษาจานวน 36 แห่ง ที่แสดงเจตจานงในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี 100%
ให้สาเร็จภายในระยะเวลา 3 ปี
2. การจัดประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและ
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ควรบรรจุเรื่องต่อไปนี้เข้าไปในระเบียบวาระการประชุม คือ
/2.1 การจัด ...

-92.1 การจัดอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
2.2 การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นวิทยาลัยเทคนิค/วิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงานให้มีเด็กสนใจเข้ามาเรียนสายอาชีวศึกษาตามประสงค์
2.3 นาโมเดลที่จะเป็นตัวอย่างในการสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อสายอาชีพแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพื่อนาไปขยายต่อสถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบ
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ. มอบ ผอ.สนผ.พิจารณานาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
5.3 รายงานผลการดาเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกับวาระ 3.1 ความก้าวหน้าในการดาเนินการโครงการกองทุน
ตั้งตัวได้ ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไปแล้ว
5.4 รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net
ปีการศึกษา 2556
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (นายประชาคม จันทรชิต) ได้มอบให้
ผชช.เจิดฤดี ชินเวโรจน์ รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 81 – 102
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของรองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี)
ตามกาหนดการสอบและประกาศผลสอบในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 86 ซึ่งกาหนดการสอบ
ระดับ ปวช. และ ปวส. เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 โดยจะประกาศผลในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ขณะนี้ระยะเวลาเหลืออีกเพียง 12 วันเท่านั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากควรมีการเตรียมดาเนินการไว้ล่วงหน้า
ในแต่ละปี แต่ในปีนี้รายละเอียดยังไม่ชัดเจน ซึ่งเลขาธิการ กอศ.ขอให้ตรวจสอบแต่ทราบว่าสถานศึกษาทราบแล้ว
มติที่ประชุม ต่อไปเลขาธิการ กอศ.มอบ ผอ.สมอ.เร่งดาเนินการ โดยนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของรองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี) ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
5.5 รายงานความก้าวหน้าความร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา สมอ. รายงานความก้าวหน้าความร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์ให้ที่ประชุมทราบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 104 – 109
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 รายงานการดาเนินโครงการรวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ (นางชไมพร ตุ้มพงษ์) รายงานการดาเนินโครงการรวมพลัง
สร้างช่าง พัฒนาชาติไทย ว่า ตามที่ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) กรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหาร สอศ. ได้ดาเนินการ Road show เข้าพบสถานประกอบการเพื่อนาเสนอโครงการ
รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย ในการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้ามาเรียนอาชีวศึกษา นั้น สานักความร่วมมือได้จัดทารายชื่อผู้ที่ให้การสนับสนุน และจานวนทุนที่ได้รับการ
สนับสนุน ดังรายละเอียดในรายการสนับสนุนโครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย” ที่แนบรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 111 – 112 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่
27 ธันวาคม 2556)
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 6 ...

-10ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ยังไม่ได้กาหนด6.2 ขอให้ดาเนินการปกป้องสถานที่อันเนื่องมาจากสาเหตุการชุมนุมทางการเมือง
ในวันที่ 13 มกราคม 2557
ผู้อานวยการสานักอานวยการ (นายวีระชัย ไตรศักดิ์) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศูนย์อานวยการ
รักษาความสงบเรียบร้อยได้มีหนังสือที่ ตช 001 (ศอ.รส.) .32/007 ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 เรื่อง ขอให้
ดาเนินการปกป้องสถานที่ อันเนื่องมาจากสาเหตุการชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ 13 มกราคม 2557 โดยประสงค์
ขอให้ สอศ.กาชับให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกากับดูแลดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อเป็นการปกป้อง
สถานที่ในความรับผิดชอบมิให้ถูกบุกยึดหรือถูกปิดล้อมโดยกลุ่มผู้ชุมนุม รวมทั้งพิจารณาจัดทาแผนเผชิญเหตุ
เพื่อรองรับต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสม และกาชับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งเลขาธิการ กอศ. ได้โปรดมอบสานักอานวยการจัดทา
แผนเผชิญเหตุนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ในวันอังคาร ดังรายละเอียดในหนังสือที่แนบ
ในการนี้ สานักอานวยการขอเรียนว่าได้เตรียมดาเนินการแล้วดังนี้
1. นาเสนอ สอศ.มีคาสั่งที่ 1922/2556 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 แต่งตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์ชุมนุม
ทางการเมืองของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ผู้ได้รับ
มอบหมายประกอบด้วย
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ) เป็นประธานประจาวัน
ในช่วงเวลา 06.00 น. – 18.00 น. โดยผู้รับผิดชอบ/ตาแหน่ง ดังนี้
เวลา 06.00 น. – 18.00 น.
1. นางสุรีย์ โตวายุวัฒน์ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชานาญการพิเศษ สตอ.
2. นางสาวเกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์ รก.นักวิชการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ ตสน.
เวลา 08.00 น. – 06.00 น. โดยผู้รับผิดชอบ/ตาแหน่ง
1. นายจักรพันธ์ พุทธวงศ์ นิติกรชานาญการพิเศษ สอ.
2. นายพิชัยณรงค์ มัณฑนวงศ์ นิติกรชานาญการ สอ.
2. ได้มอบหมายให้ นายฉันจร จันทร์สง่า หัวหน้ายามรักษาการณ์ของ สอศ. กาชับยามรักษาการณ์
ในความรับผิดชอบดูแลสถานที่ทางานของ สอศ.เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ปิดประตูรั้วทุกด้านของ สอศ.
3. ได้จัดทาหนังสือเพื่อเวียนแจ้ง ผอ.สานัก/ศูนย์และหน่วยงานต่าง ๆ ในสอศ. ให้มอบหมายบุคลากร
ในสังกัดดูแลและป้องกันทรัพย์สินในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
4. วันที่ 10 มกราคม 2557 จะนารถยนต์ราชการของ สอศ.ไปฝากไว้ที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
มติที่ประชุม เลขาธิการ กอศ. มอบหมาย
1. วันที่ 13 – 14 มกราคม 2557 ขอให้ทุกสานัก/หน่วยงานใน สอศ. นาข้อมูลเอกสาร
ไปปฏิบัติงานที่ สสอ. โดยขอให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้
1.1 ผอ.สสอ.ช่วยดูแลในเรื่องห้องพักของบุคลากรใน สอศ.ที่จะขอพักในช่วงที่ไปปฏิบัติงาน
รวมถึงในเรื่องอุปกรณ์สานักงาน อาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ เพื่ออานวยความสะดวกด้วย
1.2 ผอ.สานัก/หน่วยงานต่าง ๆ ใน สอศ.ให้ช่วยดูแลบุคลากรในสังกัดในการไปปฏิบัติงาน ที่ สอศ.
2. ผอ.สอ.จัดรถยนต์สาหรับอานวยความสะดวกให้บุคลากรใน สอศ.ที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน
ณ สสอ. ทั้งนี้ ให้นัดประชุมผู้เกี่ยวข้องของแต่ละสานักในช่วงบ่ายของวันนี้ ( วันที่ 7 มกราคม 2557)
/3. เลขาธิการ ...

-113. เลขาธิการ กอศ.มอบ สตอ.เป็นเจ้าของเรื่องดาเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยให้มีหัวข้อเรื่องในกาหนดการไว้ด้วย คือ
3.1 ให้ทุกโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณของ สอศ. และอื่น ๆ รายงานผลการ
ดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ในการทางานไม่ต้องจัดทาให้มากโครงการแต่ขอให้ดาเนินการ
แต่ละโครงการอย่างเต็มที่ให้ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดย สอศ.จะสนับสนุนสถานศึกษาที่ดาเนินโครงการ
ด้วยความตั้งใจและเต็มศักยภาพ รวมทั้งต้องเน้นให้เด็กได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วย
3.2 เรื่อง โครงการกองทุนตั้งตัวได้
4. ให้ สตอ. ร่วมกับ สนผ. และ สม. พิจารณาว่าควรจะให้ผู้บริหารสถานศึกษาแห่งใดเข้าพูดคุย
กับเลขาธิการ กอศ. หรือรองเลขาธิการ กอศ. ในกลุ่มต่าง ๆ เช่น
4.1 กลุ่มสถานศึกษาที่มีผู้เข้าศึกษาต่ากว่าเป้าหมาย
4.2 กลุ่มสถานศึกษาที่มีผู้เข้าศึกษาเกินกว่าเป้าหมาย
4.3 กลุ่มสถานศึกษาที่ไม่มีผลการดาเนินงาน/โครงการ
4.4 กลุ่มสถานศึกษาที่ไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตามนโยบาย/เป้าหมาย
ของ รมว.ศธ.และ สอศ.
4.5 สถานศึกษาที่ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านทวิภาคี
4.6 สถานศึกษาที่นักเรียนนักศึกษาสอบ V-Net ได้น้อย
5. เลขาธิการ กอศ.มอบหมาย ทปษ.ชาญเวช บุญประเดิม ตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่อง
เกี่ยวกับที่ผู้โพสต์ข้อความปลอมแปลงเอกสารลงในเว็ปไซต์ของ สอศ.
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ. มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
เลิกประชุมเวลา 12.05 น.
นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายวีระชัย ไตรศักดิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-12-

-13-

เรื่องอื่น ๆ
เลขาธิการ กอศ.มอบ สตอ.เป็นเจ้าของเรื่องดาเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยให้มีหัวข้อเรื่องในกาหนดการไว้ด้วย คือ
1. ให้ทุกโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณของ สอศ. และอื่น ๆ รายงานผลการดาเนินการ
เป็นรายสถานศึกษาให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ในการทางานไม่ต้องจัดทาให้มากโครงการแต่ขอให้ดาเนินการแต่ละ
โครงการอย่างเต็มที่ให้ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดย สอศ.จะสนับสนุนสถานศึกษาที่ดาเนินโครงการ
ด้วยความตั้งใจและเต็มศักยภาพ รวมทั้งต้องเน้นให้เด็กได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วย
2. เรื่อง โครงการกองทุนตั้งตัวได้
3. ให้ สตอ. ร่วมกับ สนผ. และ สม. พิจารณาว่าควรจะให้ผู้บริหารสถานศึกษาแห่งใดเข้าพูดคุยกับ
เลขาธิการ กอศ. หรือรองเลขาธิการ กอศ. ในกลุ่มต่าง ๆ เช่น

-143.1 กลุ่มสถานศึกษาที่มีผู้เข้าศึกษาต่ากว่าเป้าหมาย
3.2 กลุ่มสถานศึกษาที่มีผู้เข้าศึกษาเกินกว่าเป้าหมาย
3.3 กลุ่มสถานศึกษาที่ไม่มีผลการดาเนินงาน/โครงการ
3.4 กลุ่มสถานศึกษาที่ไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตามนโยบาย/เป้าหมายของ รมว.ศธ.และ สอศ.
3.5 สถานศึกษาที่ไม่ให้ความร่วมมือในการการจัดการเรียนการสอนด้านทวิภาคี
3.6 สถานศึกษาที่นักเรียนนักศึกษาสอบ V-Net ได้น้อย

-15-

1. มอบผอ.สานัก/หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยหารือการทางานของ สอศ.ว่าจะเข้าไปทางานที่กระทรวง
ได้ไหมช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารด้วย
2. ติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา
3. เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) มาร่วมรับประทานอาหาร
ในงานคืนสู่เหย้าของ สอศ. โดยมอบ ผอ.สสอ.(นางปัทมา วีระวานิช) เป็นผู้ดาเนินการจัดงาน ส่วนเรื่องอาหารมอบ
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและมอบกลุ่มงานประชาสัมพันธ์เชิญสื่อมวลชนมาร่วมทาข่าวพร้อมงานสัปดาห์ของขวัญมี
อะไรที่น่าดูบ้างมอบ ผอ.สม.(นางชไมพร ตุ้มพงษ์) ตั้งชื่องานสัปดาห์ของขวัญ
โดยแต่ละสานัก/หน่วย/ศูนย์ ได้มีการแสดงความคิดเห็นกัน สรุปได้ดังนี้
1. ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนในวาระปีงบประมาณเป้าหมายนโยบายเป็นบูรณาการ (KPI)
โดยมอบ ทปษ.เจี่ยง วงษ์สวัสดิ์สุริยะ ผอ.สมอ. และ ผอ.ศพก.
2. การจัดทาศูนย์ประสานงานการต่างประเทศ (OVEC) เป้าหมายเหมือนกับการจัดทาทวิภาคีและ
บริหารการจัดการให้เป็นระบบ
3. หลักสูตรวิชาชีพจะดาเนินการอย่างไรมอบ สวพ.และสมอ.ช่วยดาเนินการให้เร็วยิ่งขึ้น

-164. การเตรียมเปิดสาขาเทคโนโลยี ประจาปี 2557 โดยมีสถาบัน 10 สถาบัน สาขาวิชา 24
วิทยาลัย เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โดยอยู่ในระหว่างการกลั่นกรองแต่ละประเภท เรื่องส่งเข้ามาใหม่ยังไม่
ดาเนินการแต่อย่างไร มอบ ผอ.วอศ.นครราชสีมา และ หศน.
5. มอบ ศทอ.สนับสนุนทุกเรื่องไอทีพร้อมจัดโปรแกรมให้สาเร็จและครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยให้เริ่มภายใน
เดือนธันวาคม และเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคมเป็นต้นไป เพื่อรองรับการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
6. ใช้งบประมาณปีหน้าปรับปรุงห้อง OECF
7. เรื่องโบนัสประจาปี 2554 ได้จัดสรรไปให้โรงเรียนแล้วและรอออกคาสั่งใน สอศ.
8. รายงานการสร้างพลังสร้างชาติ พัฒนาชาติไทย เพื่อให้เด็กเข้าเรียนต่อ ปวช. และ ปวส.
9. การพัฒนาครูเกษตรของอาชีวะไทย ให้มีการยกระดับการเรียนการสอนโดยให้หน่วยงานภายนอก
มาช่วยดาเนินการก็ได้
10. สารวจอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย
11. มอบ ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ และ สมอ. ตั้งงบประมาณ SME เพื่อดูว่าเกิดประโยชน์
มากน้อยแค่ไหนพร้อมตั้งศูนย์ภาษา (OVEC)
12. มอบ สนผ.จัดทางบประมาณทั้งหมดพร้อมวางแผนดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งและดูความเหมาะสม
เพื่อช่วยกันประหยัดงบประมาณใน สอศ.
13. แจ้งสานัก/หน่วยงาน/ศูนย์และมอบ สอ.(กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง) ออกแบบ
พร้อมจัดทามาสเตอร์แพลนออกมาด้วยว่า ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดี สสอ.ไม่ต้องให้หน่วยงานอื่นใดมาใช้บังคับให้
พิจารณาความเหมาะสม
14. มอบ สนผ. จัดสรรงบประมาณเพื่อความเหมาะสมต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและเร่งดาเนินการ
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
นางสาวพัทธนันท์ ยาพุทธา
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายวีระชัย ไตรศักดิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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