รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 9/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้มาประชุม
1. นายวณิชย์
2. นางชไมพร
3. นางสุปรียา
4. นายพีระพล

อ่วมศรี
ตุ้มพงษ์
ลาเจียก พูลทวี

5. นางปัทมา วีระวานิช
6. นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
7. นายมงคลชัย สมอุดร
8. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
9. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
10. นางสุชาดา บุญมา
11. นางสาวอรวรรณ พรมใหม
12. นางสินีนาท ภูมิพล
13. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
14. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
15. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
16. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
2. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
3. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
4. นายชาญเวช บุญประเดิม
5. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
6. นายสักรินทร์ สันหมุด

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทาหน้าทีป่ ระธานการประชุม
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนผู้อานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
สานักอานวยการ
ทาหน้าทีเ่ ลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผูช้ ่วยเลขานุการการประชุม
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

/ผู้เข้าร่วมประชุม...
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1. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
2. นายพีลิน สกุณา
3. นายสิริพงศ์ เพชรนาค
4. นายณัฐพงศ์ สินค้า
5. นางสุนันทา พลโภชน์
6. นางวิภารัตน์ สร้อยเสม
7. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
8. นางสาวปาณิสรา ทัศน์พลสกุล
9. นางสมจินตนา วิศิษฎอนุพงษ์
10. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
11. นางสาววัลลภา ฉายโอภาส
12. นางสาวภัทริยา ตันตสุทธิกุล
13. นางเรณู สันตโยภาส
14. นายประทีป ผลจันทร์งาม
15. นางสาวสุจิตรา ปทุมลังการ์

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
เลขานุการของรองเลขาธิการ กอศ.(นายวณิชย์ อ่วมศรี)
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักความร่วมมือ
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เนื่ องจากนายชัย พฤกษ์ เสรี รั กษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ติดราชการเร่งด่ว น
จึงได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ กอศ.(นายวณิชย์ อ่วมศรี) ทาหน้าที่ประธานการประชุมแทน ซึ่ง ประธานได้กล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เลขาธิการ กอศ. ได้ฝากขอให้สานัก/หน่วยงานใน สอศ. พิจารณาว่ามีประเด็นอะไรที่สาคัญ และ
ประสงค์ จ ะให้ ส ถานศึ ก ษาขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ น าเสนอในที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สอศ.ครั้ ง ที่ 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
โดยขอให้นาประเด็นเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งได้เชิญประชุมไว้แล้ว ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ง
ให้นาเสนอเลขาธิการ กอศ. และอีกส่วนหนึ่งให้ส่งรวบรวมจัดทาเป็นรูปเล่มเสนอที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนางสาวสุกัญญา ไทยมานะ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุ ตรดิ ตถ์ ที่ ถึ งแก่ กรรมเมื่ อวั นที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่ งเจ้ าภาพก าหนดสวดพระอภิ ธ รรมศพ ระหว่ างวั นที่
26 – 30 เมษายน 2557 เวลา 18.30 น. ณ ศาลาพ่ว งจินดา (หลั งโบสถ์ ) วัดพระศรีมหาธาตุว รมหาวิห าร
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
เวลา 14.00 น. ณ เมรุ 1 วัด พระศรี มหาธาตุว รมหาวิห าร โดย สอศ.รับเป็น เจ้าภาพสวดพระอภิธ รรมศพ
ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีการดังกล่าว และขอขอบคุณผู้ที่ร่วมประสาน
ในการจัดงานครั้งนี้จนสาเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป
/ระเบียบ...

-3ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 8/๒๕๕7 เมื่อวัน อังคารที่ 22 เมษายน 2557
ที่ประชุมได้พิจ ารณารับรองรายงานการประชุมผู้ บริห ารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 8/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ได้เชิญประชุมในวันนี้เนื่องจากประสงค์ขอให้ร่วมกันพิจารณาข้อมูล
รายละเอีย ดที่จ ะบรรจุ เข้าระเบี ย บวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาครั้งที่ 5/2557 ในวันพุธ ที่
14 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งมีหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ (นางชไมพร ตุ้มพงษ์) และ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (นายบุญส่ง จาปาโพธิ์) ในฐานะประธานกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
รายงานผลการตรวจเยี่ย มการจั ดการเรี ย นการสอนในระดับปริญญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการของ
สถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้ดังนี้
ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคาสั่งที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน การอาชีวศึกษา และคณะกรรมการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2557 – 1 เมษายน 2557 แล้ว คงเหลือแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคณะกรรมการ
ได้ เ ดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 3 เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
ณ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น โดยมีรายนามคณะผู้ตรวจเยี่ยมดังนี้
1. นายสมเกียรติ ชอบผล
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หัวหน้าคณะ
2. นายอินทร์ จันทร์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. นายพิษณุ ตุลสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
6. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ในฐานะประธานกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงาน
สถาบันการอาชีวศึกษา
7. นางเพ็ญพรรณ ทวีลาภ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักความร่วมมือ
สาหรับสถานศึกษาที่ร่วมดาเนินการจัดการเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
จานวน 9 สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัด 4 จังหวัด คือ
1. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 3 สถานศึกษา ได้แก่
1.1 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
1.3 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
/2. สถานศึกษา...

-42. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 3 สถานศึกษา ได้แก่
2.1 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
2.3 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
3. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 2 สถานศึกษา ได้แก่
3.1 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
3.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
4. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ทั้งนี้ มีผลการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้
การรับนักศึกษาเข้าเรียน
การรับนักศึกษาเข้าเรียนส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด คือ เป็นนักศึกษาที่ทางานแล้ว
และมีนักศึกษาบางส่วน (6 คน) สถานประกอบกอบการรับเข้าทางานในปีที่ 2 ช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรสร้ า งความเข้า ใจในเรื่ องคุ ณสมบั ติ ของผู้ เ ข้า เรีย น การรั บผู้ เรี ย นเข้า ศึ กษาต่อ ปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยี ห รื อสายปฏิ บั ติการมีความแตกต่างจากปริญญาตรีส ถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ซึ่งพิจารณาการรั บ
นักศึกษาจากผู้ที่มีงานทา หรือรับเข้าทางานในช่วงเข้าสู่สภาพนักศึกษาภายใต้ MOU ให้ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย
มีรายได้ระหว่างเรียน มีเป้าหมายมีงานทาแน่นอนหลังสาเร็จการศึกษา
2. มีบางสถานศึกษาต้องปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ (ผู้เรียน) และเอกลักษณ์ (สถาบัน)
ให้ชัดเจน เพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความพร้อมด้านสอน สื่อ อุปกรณ์ บุคลากร และทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
ส่ ว นใหญ่ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มและด าเนิ น การได้ เ หมาะสม ภายในสถานศึ ก ษา
ส่วนสถานประกอบการอยู่ระหว่างปรับห้องเรียน ทฤษฎี/สัมมนากลุ่มย่อยเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถาบันควรแสวงหาสถานประกอบการและทรัพยากรการบริการเพิ่มเติม
2. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และโอนงบประมาณต้นปี
หลักสูตรการเรียนการสอน
1. มีการจัดการเรียนการสอนใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี โดยเรียนในสถานศึกษา ๑ ปีการศึกษา และ
เรียนในสถานประกอบการ ๑ ปีการศึกษา โดยมีการจัดแผนการเรียน วัดผลและประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ
2. จากภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจาก ๙ สถานศึกษาในสถาบัน มีภาพรวม
ค่าเฉลี่ยผลการเรียนทุกหลักสูตรสาขาวิชา ในใบเกณฑ์ปกติไม่มีข้อสังเกตกรณีเกรดเฉลี่ยสูงเกินไปซึ่งเฉลี่ยทั้งสถาบัน
อยู่ในระดับพอใช้ ( xˉ = ๒.๗๒)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีการพัฒนาความร่วมมือสร้างพัฒนาหลักสูตรร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างสถานประกอบการ
ตามหลักการของทวิภาคี ปรับหลักสูตรรายวิชาให้เป็นสมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานและความต้องการ
ของสถานประกอบการ
/ความร่วมมือ...

-5ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
ให้ ไ ด้ ส มรรถนะวิ ช าชี พ ตรงตามมาตรฐาน โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสถานประกอบการให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ฝึ ก
ประสบการณ์ตามสาขาวิชาชีพในห้วงแรก จานวน ๑๙ สถานประกอบการ ได้แก่
๑. บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ จากัด
๒. บริษัท มั่นดี ออโต้เซล จากัด
๓. บริษัท สยามนิสสันกาฬสินธุ์ จากัด
๔. บริษัท มาสด้ากาฬสินธุ์ จากัด
๕. ห้างหุ้นส่วนจากัด เฮียบหงวนมิเลอร์ สาขากาฬสินธุ์
๖. เทศบาลนครขอนแก่น
๗. เทศบาลตาบลศิลา
๘. บริษัท ขอนแก่นโฮมบิลเดอร์ จากัด
๙. บริษัท ไทยพิพัฒน์วิศวการโยธา จากัด
๑๐. บริษัท วรนิทัศน์ จากัด
๑๑. บริษัท ขอนคอนกรีต จากัด
๑๒. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยปรีดาคอนกรีต
๑๓. บริษัท คังภูมิ จากัด
๑๔. บริษัท ซัคเซส สแตร ทิจิ โซลูชั่น จากัด
๑๕. บริษัท อีสานดอทคอม จากัด
๑๖. บริษัท ทีเอสคอมพิวเตอร์ จากัด
๑๗. บริษัท ทีเทค อินโนเวชั่น แอนด์โซลูชั่น จากัด
๑๘. บริษัท เอ็นเค แม็คทรอนิกส์ จากัด
๑๙. บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งระดับสถาบันและสถานประกอบการ “ควรมีการวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต
และงบประมาณลงทุนเทียบเคียงกับสาขาใกล้เคียงกันที่มีสอนในระดับอุดมศึกษาอื่น ”
๒. ควรทาความเข้าใจให้ชัดเจนในข้อตกลงและเงื่อนไขความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา ๕ ปี
๓. มี 2 สถานประกอบการต้ อ งการรั บ ผู้ เ รี ย นส าเร็ จ ปวส. เข้ า เรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยยิ น ดี รั บ
เป็นพนักงานบริษัท มีรายได้และเรียนไปด้วย แต่ทางสถาบัน (วิทยาลัย) เข้าใจว่ารับเฉพาะผู้มีงานทาแล้วเท่านั้น จึงเห็นควร
ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดและชี้แจงแนวทางให้ชัดเจน
แผนการดาเนินงานปีต่อไป
๑. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแผนการรับนักศึกษาจากเดิม ปี ๒๕๕๖
จานวน ๙๐ คน และในปี ๒๕๕๗ มีแผนการรับนักศึกษา จานวน ๓๐๐ คน
๒. แนวโน้มการจัดการศึกษาระยะแรกเน้นรับจากผู้มีงานทา และระยะต่อไปให้ขยายผลไปสู่ผู้ไม่มีงานทา
โดยการรับนักศึกษาที่จบใหม่เข้ามาศึกษา และหางานให้ทาระหว่างเรียน
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
/๔.2 การดาเนิน...

-6๔.2 การดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ) ในฐานะประธานกรรมการดาเนิน งานศูนย์ ป ระสานงานสถาบั น การอาชีวศึกษา นาเสนอแนวทางการดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่างเพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุเข้า ในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รายงานให้ที่ ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้ งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น ณ ห้ องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทราบแล้วว่าคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่ อบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน ๒ คาสั่ง คือ คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๔/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และคาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
ในการดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง ๓ ตาแหน่ง คือ
1. นายวรเกียรติ สมสร้อย
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
2. นายศรีเมือง เจริญศิริ
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
3. นายถาวร เกียรติไชยากร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
ในการนี้ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
แนวทางการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
กระบวนการสรรหา
๑. กระบวนการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
๑.๑ ใช้วิธีการทาบทาม
๑.๒ ยึดคุณสมบัติตามกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่ ง
ในสภาสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๓ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานธุรการในการสรรหา
๑.๔ คณะอนุกรรมการฯดาเนินการสรรหาผู้เข้ารับการคัดสรร เสนอต่ อ คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จานวน ๔ คน ต่อสถาบันหรือจานวนเท่าที่มีต่อสถาบัน เสนอคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
พิ จ ารณาให้ เ หลื อ ๒ คน ต่อสถาบัน
๑.๕ ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยมี นายสุนทร ทองใส เป็น ผู้ให้คาปรึกษาและตัดสินใจ
แทนคณะอนุกรรมการ
๒. การได้มาของผู้เข้ารับการคัดเลือกการทาบทามโดย
๒.๑ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒.๒ ผู้บริหาร สอศ. ระดับ เลขาธิการ กอศ., รองเลขาธิการ กอศ., ที่ปรึกษา สอศ., ผอ.สานัก/ ศูนย์
๒.๓ ผู้อานวยการวิทยาลัยที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา (ชั่วคราว)
๓. เอกสารแบบข้ อ มู ล ผู้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น นายกสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.๑ เป็นแบบข้อมูลตามหนังสือทาบทามการคัดเลือกเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
๓.๒ เอกสารประกอบ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ ไม่เกิน ๓ หน้า กระดาษพิมพ์ เอ ๔
/๔. เกณฑ์การ...
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๔.๑ ยึดคุณสมบัติตามกฎกระทรวง
๔.๒ พิจารณาบุคคลที่มีคุณภาพและศีลธรรมเป็นที่ปรากฏในสังคม
กาหนดการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่งในสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๒๓ (๑)
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

วันที่

กิจกรรม

๙ เม.ย. ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประชุมอนุกรรมการพิจารณากฎเกณฑ์ และแนวทาง
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษา
๑๐ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗ ระยะเวลาดาเนินการเพื่อเสนอชื่อบุคคลในการสรรหา
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
๑ – ๒ พ.ค. ๒๕๕๗ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า รั บ การสรรหานายกสภา
สถาบันการอาชีวศึกษา
๗ พ.ค. ๒๕๕๗
ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเสนอชื่อนายก
เวลา ๑๓.๓๐ น.
สภาสถาบันการอาชีวศึกษา

๕

๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗

๖

๑๕ พ.ค. ๒๕๕๗

น าเสนอที่ ประชุม คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ
พิจารณา ผู้ได้รับการพิจารณากลั่นกรองเสนอชื่อนายก
สภาสถาบันการอาชีวศึกษา
เสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารพิ จ ารณา
แต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ศปส.
ศปส.
ศปส.
ศปส.
ศปส.
สอ./ศปส.

รายละเอียดประกอบการพิจารณา (เอกสารนอกเล่ม) ประกอบด้วย
๑. รายงานการประชุ มคณะอนุ กรรมการพิ จารณาเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อแต่ งตั้ งเป็ นนายกสภาสถาบั น การอาชีวศึกษา ตามคาสั่ งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และคาสั่ ง
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษาที่ ๒๕/๒๕๕๗ ลงวั นที่ ๑๒ มี นาคม ๒๕๕๗ ครั้ งที่ ๑ วั นพุ ธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. รายงานการประชุมคณะอนุ กรรมการพิจ ารณาเสนอชื่อ บุคคลเพื่ อแต่งตั้ งเป็นนายกสภาสถาบัน การอาชีวศึกษาตามคาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และคาสั่ ง
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้ ว น
เข้าวาระประชุมคณะกรรมการการอาชี วศึกษาเพื่อแต่งตั้ งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชี วศึกษา จานวน ๓ สถาบั น
ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

/ประเด็นที่เสนอ...
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๑. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน ๓ สถาบัน
ให้ เ หลื อ ๒ คนต่ อ สถาบั น เสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เป็ น นายกสภา
สถาบันการอาชีวศึกษา แทนตาแหน่งที่ว่างทั้ง ๓ สถาบัน
๒. เห็นชอบให้ดาเนินการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
จานวน ๓ สถาบัน ให้เหลือ ๒ คน ต่อสถาบัน ตามลาดับเอกสารประกอบ สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกเป็นนายกสภา
สถาบันการอาชีวศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยวิธีลงคะแนนลับ
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
4.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มเติม
นางสุ ป รี ย า ล าเจีย ก ผู้ อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา และทาหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี นาเสนอเรื่องการขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มเติม เพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
เนื่องจากนายวิเชียร เนียมน้อย อนุกรรมการตามคาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 10/2556
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 มีหนั งสื อแสดงความประสงค์ขอลาออกจากตาแหน่ง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2557 พิจารณาเห็นว่า นายวิเชียร เนียมน้อย เป็นผู้แทนจัดกลุ่มอาหาร มีมติเห็นควรเสนอ ผู้ดารงตาแหน่ง
แทนโดยพิจารณาผู้มีความรู้ความสามารถจากกลุ่มอาหาร ที่มีความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตลอดจนเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยเกี่ยวกับ
การผลิตกาลังคนของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการผลิต และพัฒ นากาลังคน
อาชีวศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของภาคการผลิต จึงมีมติเสนอชื่อบุคคล จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวพรพรรณ วรรณา ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2. นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์
ผู้อานวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ประเด็นที่เสนอให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเพิ่มเติม จานวน 2 ราย ข้างต้น
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
4.4 ความก้าวหน้าการดาเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการขนาดใหญ่รอบ 3 เดือน
นางสุ ป รีย า ล าเจีย ก ผู้ อานวยการส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา และทาหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี นาเสนอผลการดาเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่รอบ 3 เดือน ดังนี้
/ด้วยสานักงาน...
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ดาเนินโครงการความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัทบางจาก
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ซึ่งประธานกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประสานกับบริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
ในการรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. 1 เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีก 1 ปี (หลักสูตร ปวส. 2 ปี)
ที่ บ ริ ษั ทบางจาก ปิ โตรเลี ยม จ ากั ด (มหาชน) จ านวน 15 คน โดยพิ จารณาเด็ กที่ มี ฐานะยากจน ผลการเรี ยนและ
ความประพฤติดี ตลอดจนกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บริเวณชายขอบของประเทศ และบริษัทจะสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าเดินทางวันละ 400 บาท (350 บาท+50 บาท) และครูดูแล จานวน 1 คน วันละ 600 บาท (500 บาท + 100 บาท)
ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อรับทราบผลการดาเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการขนาดใหญ่
รอบ 3 เดือน
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาเพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....
นายณัฐพงศ์ สินค้า นิติกรปฏิบัติการ แทนหัวหน้ากลุ่มนิติการ สานักอานวยการ นาเสนอ
(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 27 – 30 เพื่อขอความ
เห็นชอบในการบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่
14 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
ตามที่ที่ ป ระชุม คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ นาไปพิจารณาปรับแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้
1. คานิยามของ “สถานประกอบการ” ไม่จาเป็นต้องกาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้
เนื่องจากได้มีการกาหนดคานิยามไว้แล้วในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
2. ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง
3. ในข้อ 15 ของ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณา
เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิช าชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... ที่กาหนดว่า “ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาเรี ย กคื น เงิ น อุ ด หนุ น หรื อ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ต่ า ง ๆ จากรั ฐ ที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ใ นรอบปี
จากสถานที่เรียนที่เลิกตามข้อ 12 เพื่อนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ” นั้นควรพิจารณาว่า จะอาศัยกฎหมาย ฉบับใด
ในการเรียกคืนเงินอุดหนุนส่วนนี้เนื่องจากจะเป็นการลิดรอนสิทธิของบุคคล
ในการนี้ คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ได้นาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าวไปประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดัง (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค าขอและการพิ จ ารณาเพื่ อ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและ การฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ของ
สถานประกอบการ พ.ศ. .... ที่แนบ

/ประเด็น...
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ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค าขอและ
การพิจารณาเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและ การฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... โดยมอบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามหนังสือถึงสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
5.2 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....
นายณั ฐ พงศ์ สิ น ค้ า นิ ติ กรปฏิบัติ การ แทนหั ว หน้า กลุ่ ม นิติก าร ส านั กอานวยการ นาเสนอ
(ร่า ง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา เรื ่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารด าเนิน การ จัดการอาชีวศึ กษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 32 – 33
เพื่อขอความเห็ นชอบในการบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการการอาชีว ศึกษาครั้งที่ 5/2557
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
ตามที่ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขอให้ คณะอนุกรรมการการอาชีว ศึกษาด้านกฎหมาย ระเบีย บ และข้อบังคับ กลั บไปพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารด าเนิ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ของ
สถานประกอบการ พ.ศ. .... ให้ รอบคอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้ว ย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค าขอและการพิ จ ารณาเพื่ อ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ
ของสถานประกอบการ พ.ศ. .... นั้น
ในการนี้ คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ได้นา (ร่าง) ประกาศฯ
เข้าพิจ ารณาในการประชุมแล้ ว เมื่อวัน ศุก ร์ ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุม 1 (ชั้น 2)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดัง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... ที่แนบ

ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนิ น การจั ดการอาชีว ศึกษาและการฝึกอบรมวิช าชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....โดยมอบ สอศ. พิจารณา
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
5.3 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
นายณั ฐ พงศ์ สิ น ค้ า นิ ติ กรปฏิบัติ การ แทนหั ว หน้า กลุ่ ม นิติก าร ส านั กอานวยการ นาเสนอ
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 35 เพื่อขอความเห็นชอบ
ในการบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
ดังนี้
/สืบเนื่องจาก...

-11สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ว่ า ควรมี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของสถานประกอบการที่ จ ะเข้ า ร่ ว มจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ นั้น
ในการนี้ คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ได้พิจารณากาหนด
จัดทาเป็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลั กษณะของสถานประกอบการ
ทีจะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยได้มีการประชุมพิจารณาเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดัง (ร่าง) ประกาศฯ ที่แนบ
ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่ว มจัดการอาชีว ศึกษาและการฝึ กอบรมวิช าชีพ โดยมอบ สอศ. พิจารณา
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
5.4 รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการกาหนดนโยบาย
เป้าหมายการผลิต และแผนพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (นางปัทมา วีระวานิช ) ในฐานะ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการกาหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต
และแผนพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ได้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาฯ
ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมหน้า 39 – 60 เพื่อขอความเห็ นชอบในการบรรจุเข้าในระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
ตามที่ คณะกรรมการการอาชี วศึ กษาได้ มี มติ ให้ ทุ กคณะอนุ กรรมการการอาชี วศึ กษามี การรายงาน
ความคืบหน้าในการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกครั้ง นั้น คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้ านการก าหนดนโยบายเป้ าหมายการผลิ ต และแผนพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา ขอรายงานผลการด าเนิ นงาน
ตามรายละเอียดที่แนบดังนี้
1. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาข้อเสนอเพื่อพัฒนาการผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา
ตลอดห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตและบริการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์
กรุงเทพมหานคร
2. รายงานการถอดความรู้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาเทคนิคการควบคุมงาน
ก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคดุสิตร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
3. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแนวทางการพัฒนาการผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม Executive 5 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาการกาหนดนโยบาย
เป้าหมายการผลิต และแผนพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
/5.5 รายงาน...

-125.5 รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ (นางชไมพร ตุ้มพงษ์) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุเข้า
ในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาตามคาสั่ ง
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอรายงานความก้ า วหน้ า
ในการด าเนิ น งานของคณะอนุ กรรมการการอาชี ว ศึก ษาด้า นการระดมทรัพ ยากรเพื่อ พั ฒ นาการอาชี ว ศึ กษาว่ า
ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณานโยบายในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและแนวทางการบริหารกองทุน
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิช าชีพ ซึ่งที่ประชุมให้ห าข้อมูล เพิ่มเติม รวมถึงการพิจารณาการหักภาษี
ให้ กับ สถานประกอบการที่ส นั บ สนุ น ด้านการศึกษา โดยประธานอนุกรรมการการอาชี ว ศึกษาด้ านความร่ว มมื อ
การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (นายถาวร ชลัษเฐียร) รับไปดาเนินการต่อ
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาร่างระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
กองทุน เพื่ อพั ฒ นาการอาชี ว ศึ กษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชีพ และหาข้ อมู ล เพิ่ม เติม เพื่ อเสนอคณะอนุก รรมการ การอาชีวศึกษาด้านการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาพิจารณาต่อไป ดังรายละเอียดที่แนบ
ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อรั บ ทราบความก้า วหน้ า ในการดาเนินงานของคณะอนุก รรมการการอาชี ว ศึก ษาด้า นการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
5.6 รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์
การอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ (นางชไมพร ตุ้มพงษ์) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุเข้า
ในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
ด้ วยคณะอนุ กรรมการการอาชี วศึ กษาด้ า นการส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ก ารอาชี ว ศึ ก ษาตามค าสั่ ง
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา ว่าได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบ
ให้จัดทาโครงการ R Passport โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้บันทึกพฤติกรรมที่เหมาะสมในด้าน
ความดีของตนเองลงในสมุดบั นทึกความดี เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีโดยรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาให้ดาเนินการแล้ว ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารูปเล่ม R Passport เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ของบประมาณเพื่อจัดทารูปเล่มสาหรับทดลองใช้ในสถานศึกษานาร่อง จานวน 5 แห่ง 5 ภาค ประมาณ 5,500 เล่ม
พร้อมกันนี้ได้แนบ (ร่าง) R Passport มาด้วยแล้ว

ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการส่งเสริม
ภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
/5.7 รายงาน...

-135.7 รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการส่งเสริม
ความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ (นางชไมพร ตุ้มพงษ์) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการการอาชีว ศึกษาด้านการส่งเสริมความพร้อ มสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุ
เข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
ตามที่ ค ณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาได้ ม อบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ด้ านการส่ งเสริ มความพร้ อมสู่ ป ระชาคมอาเซี ยนตามค าสั่ ง คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาที่ ๙/๒๕๕๖ ลงวั น ที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อกั บต่ า งประเทศเพื่ อก าหนดทิ ศ ทางการท างานและพัฒนา
การอาชี ว ศึ กษารองรั บ การเข้ าร่ วมประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 นั้ น คณะอนุ การรมการการอาชี ว ศึ กษาฯ
โดยศู นย์ ประสานงานความร่ วมมื อระหว่ างประเทศ ส านั กนโยบายและแผนการอาชี วศึ กษาและส านั กความร่ วมมื อ
ได้เชิญ ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม และ ดร. สุวรรณี คามั่น ผู้เชี่ยวชาญ อนุเคราะห์ให้ข้อแนะนาในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์
ความร่วมมือต่างประเทศ ดังยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาต่างประเทศที่แนบ
ในการนี้ จากการน าเสนอร่ างยุ ทธศาสตร์ ความร่ วมมื อต่ างประเทศดั งกล่ าว คณะอนุ กรรมการการอาชี วศึ กษาด้ านการส่ งเสริ มความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้ มอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ การคณะอนุ กรรมการฯ
จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการเชิญผู้ เชี่ยวชาญจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทายุทธศาสตร์
ดังกล่าวให้สมบูรณ์ ซึ่งจากการประสานงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องสามารถจัดในเดือนพฤษภาคม 2557
ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้า นการส่งเสริม
ความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซียน
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ประธานกาหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 10/2557
ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ (นางชไมพร ตุ้มพงษ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สอศ. ได้มีการ
ประชุมร่วมกับ บริษัท จาร์ดีน ชินเล่อร์ (ไทย) จากัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมโนโว
เทล บางกอก แพลตตินั่ม กรุงเทพฯ ผลการประชุมหารือสรุปได้ดังนี้
1. บริษัท จาร์ดีน ชินเล่อร์ (ไทย) จากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างจาร์ดีน แมธีสันของฮ่องกง
และชินเล่อร์ กรุ๊ป สวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้นาในการดาเนินธุรกิจในด้านการผลิต จาหน่าย การติดตั้ง และการซ่อมบารุง
ลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน ภายใต้ชื่อ “ชินด์เลอร์” โดยมีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น ภูเก็ต
และกรุงเทพฯ และมีความประสงค์จะทาความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี และรับนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่างกลโรงงาน ซึ่งได้ประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สานักความร่วมมือ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี บริษัทจาร์ดีนฯ และ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง จานวน 17 แห่ง โดยมีรองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) เป็นประธานการประชุม
2. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัทจาร์ดีนฯ ต้องการให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้และนาความรู้จากที่เรียนมาประยุกต์ใช้งานจริง หลักการทางานของลิฟต์ทั้งไฟฟ้าและเครื่องกล ขั้นตอนการ
ติดตั้งลิฟต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงในสถานที่ก่อสร้าง เข้าใจการต่อวงจรไฟฟ้าที่ใช้ระบบลิฟต์
รู้ระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ฉุดลิฟต์ให้เคลื่อนที่ เรียนรู้มาตรฐานที่ใช้การตรวจสอบระบบตรวจสอบคุณภาพลิฟต์
/3. การฝึก...

-143. การฝึ กปฏิบั ติงานส าหรับนักศึกษา ในระยะ 1 ถึง 2 ปี นักศึกษาจะได้รับการอบรมเรื่อง
ความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง บริษัทจาร์ดีนฯ จัดเจ้าหน้าที่คอยสอนงานให้นักศึกษาก่อนจะได้รับมอบหมาย
งานให้ ป ฏิบั ติง านในสถานที่ก่ อสร้ างจริ ง บริ ษัท จัด อบรมเทคนิ คและเทคโนโลยี ของลิ ฟ ต์อย่ างต่อเนื่อ ง ตลอดจน
เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสได้บรรจุเป็นพนักงานบริษัทฯ ตามที่ต้องการ
4. สวัสดิการที่บริษัทจาร์ดีนฯ ให้การสนับสนุน
4.1 แบบฟอร์มบริษัทจานวน 5 ชุดต่อปี
4.2 ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัย บริษัทฯ จัดหาให้ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เข็มขัด
นิรภัยชนิดเต็มตัว ถุงมือหนัง หน้ากากเชื่อม ถังดับเพลิง ที่อุดหู หน้ากากกันฝุ่น แว่นตานิรภัย
4.3 นักศึกษามีส่วนร่วมกับบริษัทในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้นในเรื่อง
Communication Day เป็นการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ให้กับบริษัท เช่น ผลประกอบการของบริษัท นโยบาย เป้าหมาย
การดาเนินการธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ การแข่งขันฟุตบอล กิจกรรมเพื่อสังคม เหมือนเป็นพนักงานของบริษัท
4.4 เวลาทางานของนักศึกษา วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (ทางาน
ล่วงเวลาจ่ายตามจริง)
4.5 เงินเดือนสาหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติที่บริษัทฯ (โดยการโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่
25 ของเดือน และได้รับโบนัส 1 เดือน และทางานครบปี) ดังนี้
4.5.1 ระดับ ปวช. รายได้ต่อเดือน ประกอบด้วย เงินเดือน 9,000 บาท บวกค่า
พาหนะ 3,600 บาท เท่ากับ 12,600 บาท บวกค่าล่วงเวลา
4.5.2 ระดับ ปวส.รายได้ต่อเดือน ประกอบด้วย เงินเดือน 10,500 บาท บวกค่า
พาหนะ 3,600 บาท เท่ากับ 14,100 บาท บวกค่าล่วงเวลา
4.6 ค่าเทอมปีการศึกษาละ 5,000 บาท
4.7 นักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด บริษัทจัดหาที่พักให้/สนับสนุนค่าที่พักให้เดือนละ 2,000 บาทต่อคน
4.8 การทาประกันสังคมสาหรับนักศึกษา ประกันอุบัติเหตุ ตรวจร่างกายประจาปี
5. การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาไม่จากัดผลการเรียน แต่ขอให้นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษา
และการปฏิบัติงาน
6. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเมื่อเรียนภาคทฤษฎีแล้วก่อนปฏิบัติงานจริงจะต้องมาฝึกอบรม
ที่กรุงเทพฯทุกคน ก่อนส่งออกไปประจาสาขาส่วนภูมิภาค
7. การจัดทาความร่วมมือเพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อความต่อเนื่องในการจัดการ
เรียนการสอนประธานการประชุมเห็นควรให้จัดทาความร่วมมืออย่างน้อย 5 ปี ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทฯ มีความต้องการ
นักศึกษาอย่างน้อยปีละ 60 คน เพื่อประจา ณ จังหวัดที่มีสาขาตั้งอยู่ ดังนี้
7.1 จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 20 คน
7.2 จังหวัดภูเก็ต
จานวน 20 คน
7.3 กรุงเทพฯ
จานวน 60 คน
8. ผู้แทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมมีความยินดีในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ร่วมกับบริษัทจาร์ดีนฯ เช่น วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี แจ้งว่า ได้รับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาละ 40 คน และจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในวันที่ 1 และ 2 พฤษภาคม 2557 โดยขอให้บริษัทฯ ร่วมกัน
คัดเลือกนักศึกษาดังกล่าวด้วย
9. การจัดฝึกอบรมในแต่ละภาค ซึ่งในเบื้องต้นได้กาหนดดังนี้
9.1 ภาคใต้
ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
9.2 ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9.3 กรุงเทพฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
/10. ในปี 2557...
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รับนักศึกษาฝึกงานไปก่อน
11. ประธานการประชุ ม ได้ ม อบให้ ส านั ก ความร่ ว มมื อ จั ด ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ศึ ก ษาแผนการ
ดาเนินงานและการจัดทาหลักสูตรฯ ประกอบด้วย สานักความร่วมมือ , สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ,
วิท ยาลั ย เทคนิ คราชสิ ท ธาราม, วิท ยาลั ย เทคนิ คชลบุ รี , วิท ยาลั ย เทคนิ คมี นบุ รี โดยนั ดประชุม ครั้ งต่ อไปในวั น ที่
15 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ซึ่งสถานที่ในเบื้องต้นสานักความร่วมมือได้ประสานไว้จะจัดประชุมที่บริษัท
บริษัท จาร์ดีน ชินเล่อร์ (ไทย) จากัด
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (นายบุญส่ง จาปาโพธิ์) ในฐานะประธานกรรมการ
ดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ขออนุมัติในหลักการเพิ่มเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาได้นาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาอนุมัติ
หลั กสู ตรปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร ซึ่งผ่านความเห็ นชอบจากสภาสถาบันการอาชีว ศึกษา
แต่ละแห่งแล้วเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีการดาเนินการเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบในระยะที่ ๑
หลั ก สู ต รที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะ กรร มการ การอ าชี ว ศึ ก ษา เมื ่ อ ค ราว การป ระชุ ม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและที่ประชุมมีมติให้ดาเนินการปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
มอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการด้ า นหลั ก สู ต รและการฝึ ก อบรม วิช าชีพเป็นผู้ตรวจสอบ จานวน ๔ สถาบัน
๑๐ วิทยาลัย ๑๐ ห้องเรียน ดังนี้
สาขาวิชา
สถาบันการอาชีวศึกษา
สถานที่เปิดสอน
๑. เทคโนโลยียานยนต์

๒. เทคโนโลยีไฟฟ้า

๑. ภาคกลาง ๓

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

๒. ภาคเหนือ ๔

วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

๑. ภาคกลาง ๓

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

๒. ภาคเหนือ ๓

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

๓. ภาคเหนือ ๔

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

๓. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

๑. ภาคกลาง ๓

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

๔. เทคโนโลยีแม่พิมพ์

๒. ภาคเหนือ ๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
/หลักสูตร...
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๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี รศ.มงคล มงคลวงศ์โรจน์ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
รวม ๑๗ วิทยาลัย ๓๒ วิทยาลัย ๔๘ ห้องเรียน
๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
รวม ๙ สถาบัน ๑๗ วิทยาลัย ๑๗ ห้องเรียน
๓. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี พลตรี ห ญิ ง กฤติ ย า บั ว หลวงงาม เป็น
ประธานอนุกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
รวม ๕ สถาบัน ๕ วิทยาลัย ๕ ห้องเรียน
๔. ประเภทวิชาศิลปกรรม มี นางศิริพรรณ ชุมนุม เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร จานวน ๑ ครั้ง ดังนี้
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
รวม ๑ สถาบัน ๑ วิทยาลัย ๑ ห้องเรียน
๕. ประเภทวิช าคหกรรม มี นางศิริพรรณ ชุมนุม เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ให้ ความเห็ นชอบ
หลักสูตร จานวน ๑ ครั้ง ดังนี้
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
รวม ๑ สถาบัน ๑ วิทยาลัย ๑ ห้องเรียน
๖. ประเภทวิช าเกษตรกรรมและประมง มี นายวีระศักดิ์ วงษ์ส มบัติ เป็นประธานอนุกรรมการ
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร จานวน ๑ ครั้ง ดังนี้
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
รวม ๑ สถาบัน ๑ วิทยาลัย ๑ ห้องเรียน
๗. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มี นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ให้
ความเห็นชอบหลักสูตร จานวน ๑ ครั้ง ดังนี้
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
รวม ๑ สถาบัน ๑ วิทยาลัย ๑ ห้องเรียน

/ประเด็นที่เสนอ ...
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ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑.รั บ ทราบการด าเนิ น การปรั บ แก้ ห ลั ก สู ต รในระยะที่ ๑ จ านวน ๔ สถาบั น ๑๐ วิ ท ยาลั ย

๑๐ ห้องเรียน
๒. เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ
สายปฏิบัติการซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้ านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
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