รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการผู้มาประชุม
๑. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
นายวิมล จานงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แทน)
๓. เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ
นางรัตนา ศรีเหรัญ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (แทน)
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
นายสมเกียรติ บุญรอด
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทน)
๕. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
นายสุภัทร จาปาทอง
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (แทน)
๖. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กรรมการ
นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช
รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ (แทน)
๗. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
รักษาการผู้อานวยการกองกฎหมายการศึกษา
และวัฒนธรรม (แทน)
๘. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นางชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(แทน)
๙. ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐาน
กรรมการ
และประเมินคุณภาพการศึกษา
๑๐. นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑๑. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑๒. พลตรีหญิงกฤติยา บัวหลวงงาม
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑๓. นายสุนทร ทองใส
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๑๔. รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
๑๕. นายโกสินทร์ เกษทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๖. นายจรูญ ชูลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๗. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๙. นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๐. นายเร็วจริง รัตนวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๑. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๒๒. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
/๒๓. รองศาสตราจารย์...

-๒๒๓. รองศาสตราจารย์ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๔. นายสมเกียรติ ชอบผล ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๕. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๖. นายเสนอ จันทรา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๗. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกรบุญเลิศอุทัย ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
๒. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายอินทร์ จันทร์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ
สานักอานวยการ
๔. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
๕. นางสุปรียา ลาเจียก
- ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
๖. นายวิทวัต ปัญจมะวัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
แทนผูอ้ านวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
๗. นายประชาคม จันทรชิต ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
๘. นายมงคลชัย สมอุดร ผู้อานวย
การสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
๙. นายศิริชัย จาเนียรสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
๑๐. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
๑๑. นางกฤติทร สุขกมล นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๑๒. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
๑๓. นายพีลิน สกุณา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
๑๔. นางสุมาลย์ พีระพล
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
๑๕. นางยุวรี มณีรัตน์
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
๑๖. นางสาวทัศนันท์ อุดมสิทธิเศรษฐ สานัก
ความร่วมมือ
๑๗. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์ แทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกรบุญเลิศอุทัย
/คณะทางาน…

-๓คณะทางานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑. นางปัทมา วีระวานิช
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
๒. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
สานักอานวยการ
๓. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
สานักอานวยการ
๔. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
สานักอานวยการ
๕. นางสาวปราณี คิวรัมย์ สานักอานวยการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ตามระเบียบวาระดังนี้

ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. การดาเนินโครงการรวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในวันนี้ นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้มามอบ
ทุนการศึกษาตามโครงการฯ จานวน 2 ทุน ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น 2๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ให้ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) ดังนี้
1.1 มอบให้วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารโดยนายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นผู้มอบ
1.2 มอบให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยบริษัท พานทอง เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จากัด เป็นผู้ให้ทุน
ทั้งนี้ มีผู้ที่สนใจจะมอบทุนการศึกษาให้กับอาชีวศึกษาเป็นจานวนมาก แต่ยังไม่สามารถดาเนินการ
ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากวิกฤตการณ์ ทางการเมือง หากเหตุการณ์ปกติเมื่อใดก็จะสามารถระดมทุนได้อย่างต่อเนื่อ ง
ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้น
2. ขอชื่นชมสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่บริหารจัดการด้านสาขาวิชาคหกรรมได้อย่างมีศักยภาพ
ทั้งความหลากหลายของอาหารและรสชาติ ได้รับคาชมเชยจากผู้ที่ได้รับบริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สนใจให้ไป
จัดงานเลี้ยงเป็นจานวนมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องที่ ๓.๑ การดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่องที่ ๓.๑.๑ การสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
เรื่องที่ ๓.๑.๒ การดาเนินการด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา
เรื่องที่ ๓.๑.๓ การดาเนินการโครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย”
เรื่องที่ ๓.๑.๔ การเพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพ : สายสามัญ ๕๑ : ๔๙
เรื่องที่ ๓.๑.๕ การดาเนินการด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
เรื่องที่ ๓.๑.๖ การดาเนินการด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
/นายประดิษฐ์...

-๔นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร
นาเสนอหัวข้อเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมที่รับผิดชอบให้ที่ประชุมทราบดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม หน้า 19– 49 ประกอบด้วย
เรื่องที่ ๓.๑.๑ การสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา โดยนายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา นาเสนอ
ผลการดาเนินการสรุปได้ดังนี้
1. กระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งที่ สอศ. 95/2556 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 แต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน 9 ราย 9 สถาบัน คือ
1.1 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
1.2 นายวิโรจ อิ่มพิทักษ์
เป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
1.3 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
เป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
1.4 นายศักดิ์ กองสุวรรณ
เป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
1.5 นายศรีเมือง เจริญศิริ
เป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
1.6 นายนิยม ศรีวิเศษ
เป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.7 นายวรพจน์ ขาพิศ
เป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
1.8 นายถาวร เกียรติไชยากร
เป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
1.9 นายนายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2. กระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งที่ สอศ. 192/2556 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556 แต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน 10 ราย 10 สถาบัน คือ
2.1 นายวันชัย อุดมสิน เป็นนายกสภา
2.๒ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เป็นนายกสภา
2.๓ นายโกเมศ แดงทองดี เป็นนายกสภา
2.๔ นายอานาจ เต็มสงสัย เป็นนายกสภา
2.๕ นายการัณย์ ผาณิตพิเชฐวงศ์ เป็นนายกสภา
2.๖ นายเปรมประชา ศุภสมุทร เป็นนายกสภา
2.๗ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นนายกสภา
2.๘ นายวรเกียรติ สมสร้อย เป็นนายกสภา
2.๙ นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ เป็นนายกสภา
2.๑๐ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นนายกสภา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๒
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

3. กระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งที่ สอศ. 904/2556 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 แต่งตั้งนายกสภา-

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จานวน 4 ราย 4 สถาบัน คือ
3.1 นายอรรถ สมร่าง
เป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
3.2 นายรอยล จิตรดอน
เป็นนายก
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร3.3 นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
3.4 นายรักเกียรติ แก้วจานง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นนายก สภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
เป็นนายก สภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

4. นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแจ้งความประสงค์ขอลาออกและ สอศ. อยู่ระหว่างการดาเนินการ
สรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง 3 ตาแหน่ง คือ
4.1 นายวรเกียรติ สมสร้อย ขอลาออกจากการเป็น นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
/4.2 นายศรีเมือง...

-๕4.2 นายศรีเมือง เจริญศิริ

ขอลาออกจากการเป็น นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
4.3 นายถาวร เกียรติไชยากร ขอลาออกจากการเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑

เรื่องที่ ๓.๑.๒ การดาเนินการด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา โดย นางชไมพร ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ นาเสนอผลการดาเนินการสรุปได้ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในทุกระดับให้มีมาตรฐาน
เทียบได้ระดับสากล เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถพร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้การศึกษา
เดินหน้าสู่การสร้างและพัฒนายกระดับประเทศให้มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาและสายสามัญให้เป็น ๕๑ : ๔๙ ในปี ๒๕๕๘ โดยที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้มีนโยบายที่จะดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา(Rebranding) สร้างภาพลักษณ์ใหม่ ทันสมัย ไม่ทะเลาะวิวาท มีความร่วมมือ
กับบริษัทใหญ่ ได้มาตรฐาน จบแล้วมีงานทา พร้อมทั้งได้จัดทาข้อมูลผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในปี 2556 ,
สิ่งที่ดาเนินการแล้วในปี 2557 ทั้งระดับ สอศ. และระดับสถานศึกษา , แผนการดาเนินการต่อไปในปี 2557
ช่วงเดือนมีนาคม – กันยายน 2557 รวมถึงแผนการดาเนินการต่อไปในปี 2558 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 23 – 25
เรื่องที่ ๓.๑.๓ การดาเนินการโครงการ“รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย” โดย นางชไมพร ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ นาเสนอผลการดาเนินการสรุปได้ดังนี้
ประธานกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์ที่จะให้รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลักดันการอาชีวศึกษา จึงได้ริเริ่มโครงการ ๕ ให้ ๕ ได้ อาชีวะสร้างชาติ โดยการออก Road Show เข้าพบ
สถานประกอบการ เพื่อปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนด้านต่าง
ๆ
จากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ได้มีนโยบาย
ในการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นโครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย ”
เพื่อขอสนับสนุนทุนการศึกษาจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนให้แก่นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท๓ี่ ที่มีผลการเรียนดี
(เกรดเฉลี่ย๒.๗๕ ขึ้นไป) เข้ามาเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช. ถึง ปวส. เป็นระยะเวลา ๕ ปี มูลค่า
ทุนการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งได้จัดทาข้อมูลผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาในปี 2556 – เดือนมีนาคม 2557 , การดาเนินการต่อเนื่องในปี 2557 รวมถึงแผนการดาเนินการ
ต่อไปในปี 2558 ดัง รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๒6 – ๓๘ ซึง่ ขณะนี้ได้มีผู้สนับสนุน
ทุนการศึกษาแล้ว จานวน ๑๓ ทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 2๘ มีนาคม ๒๕๕๗) ยอดเงินที่ได้รับ จานวน ๘๐๐,๕๐๐ บาท
แบ่งเป็น
- ทุนการศึกษาที่จ่ายให้ครั้งเดียว ๑๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๖ ทุน
- ทุนการศึกษาที่ทยอยจ่ายปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท จานวน ๗ ทุน
- บริจาคเป็นทุนการศึกษา
๖๐,๕๐๐ บาท
(เมื่อรวบรวมครบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะจัดสรรเป็นทุนให้นักเรียนต่อไป)
เรื่องที่ ๓.๑.๔ การเพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพ: สายสามัญ ๕๑ : ๔๙ โดยนายวิทวัต ปัญจมะวัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา นาเสนอ
ผลการดาเนินการสรุปได้ดังนี้
/สืบเนื่อง...

-๖สืบเนื่องจากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้านการปฏิรูปอาชีวศึกษาให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้ระดับสากล
ผลักดันการปรับคุณวุฒิวิชาชีพ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยขยายระบบทวิภาคี ร่วมมือกับภาคผลิตและสถานประกอบการมากขึ้น รวมทั้งมี
มาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีวศึกษา : สายสามัญ เปลี่ยนเป็น ๕๑ : ๔๙ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
จากเป้าหมาย การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ ดังกล่าวข้างต้น สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อวางแผนการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาและได้ข้อสรุปคือ ให้มีการประชุมครูแนะแนว
ทุกฝ่ายร่วมกัน เพื่อให้ครูแนะแนวได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ
สามารถ
นากลับไปถ่ายทอดให้นักเรียนในสถานศึกษาของตัวเองได้ซึ่งทาให้มีนักเรียนสนใจมาศึกษาต่อสายวิชาชีพเพิ่มมากขึน้
ดัง รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 39 – 41 ทั้งนี้ สอศ. ได้ร่วมกับ สพฐ. สช. และ กศน.
ดาเนินการจัดการประชุมครูแนะแนวทุกฝ่ายร่วมกันโดยเป็นการสัญจรไปทุกภาค จานวน 5 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒,๔๗๕ คน
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมประชุม ๙๓๐ คน
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑,๓๒๐ คน
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๙๕๐ คน
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑,๒๕๐ คน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งการจัดกิจกรรม
Open house, การออก Road Show แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา รวมทั้งสารวจความต้องการและ
ความสนใจการศึกษาต่ออาชีวศึกษาของนักเรียนชั้น ม. 2, ม. 3 และ ม. 5, ม. 6 รวมถึงมีการวัดแววความถนัดและ
ความเหมาะสมต่อสาขาวิชาชีพของนักเรียน, จัดนิทรรศการสาขาอาชีพต่างๆ, จัดอบรมอาชีพ ๑๐๘ อาชีพ, นาเสนอ
ข้อมูลวิทยาลัย ฯ VDO/Brochure/Poster, สร้างเครือข่ายนักศึกษาแนะแนวในชุมชนแนะแนว โดยใช้สื่อมวลชน
ทั้งเคเบิ้ลทีวีและRadio ฯลฯ การจัดกิจกรรมSchool Mapping/ Occupational Mapping และ Micro Planning
เรื่องที่ ๓.๑.๕ การดาเนินการด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา โดย นายประชาคม จันทรชิต ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพนาเสนอผลการดาเนินการด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตั้งแต่ปพ.ศ.
ี ๒๕๕๖
จนถึงปัจจุบัน ดัง เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๒-๔๗ ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินการด้านหลักสูตร จานวน
8 หลักสูตร ดังนี้
1. ผลการดาเนินการด้านหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2556
จานวน 4 หลักสูตร คือ
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
- ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 9 ประเภทวิชา 51 สาขาวิชา 88 สาขางาน
- อยู่ระหว่างดาเนินการในปี พ.ศ. 2557 จานวน 4 ประเภทวิชา 6 สาขาวิชา
/1.2 หลักสูตร…

-๗1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 พุทธศักราช 2557
- อยู่ระหว่างดาเนินการในปี พ.ศ. 2557 จานวน 8 ประเภทวิชา 71 สาขาวิชา
1.3 หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
- อยู่ระหว่างดาเนินการในปี พ.ศ. 2557 จานวน 6 สาขาวิชา
1.4 การรับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
พ.ศ. 2556 ของสถาบันการอาชีวศึกษา 9 สถาบัน 16 สาขาวิชา
- สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้สอบทานหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 ของสถาบันการอาชีวศึกษา 9 สถาบัน จานวน 16 สาขาวิชา ว่าหลักสูตร
ดังกล่าวมีมาตรฐานสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 แนวปฏิบัติในการนาเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- ในเรื่องการขอรับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษาและการกาหนดอัตราเงินเดือนอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของสานักงาน ก.พ.
- การขอรับรองคุณวุฒิให้ผู้สาเร็จการศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพครูสามารถได้
ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูและสามารถทาการสอนในระดับอุดมศึกษาต่อไปได้ ขณะนี้ ก.ค.ศ. ได้นาเข้าที่ประชุม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณากลั่นกรองเพื่อรับรองคุณวุฒิฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 และที่ประชุม
ได้มีมติให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของ ก.ค.ศ. นาเรื่องนี้ไปตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องอานาจหน้าที่ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาว่ามีอานาจรับรองคุณวุฒิได้หรือไม่ โดยในที่ประชุมยังไม่พิจารณาเรื่องในการประชุมครั้งนี้
2. ผลการดาเนินงานในการรับรองหลักสูตร
อาชีวศึกษาของสถาบันการศึกษา /หน่วยงานอื่น
ในปี พ.ศ. 2556 จานวน 4 แห่ง คือ
2.1 มหาวิทยาลัยนครพนม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2552 จานวน 11 สาขาวิชา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2552 จานวน 19 สาขาวิชา
2.2 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2555 จานวน 2 สาขาวิชา
2.3
มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2555 จานวน
5 สาขาวิชา
2.4 โรงเรียนกองดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จานวน

5 สาขาวิชา

เรื่องที่ ๓.๑.๖ การดาเนินการด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภโดย
าคี นางสุปรียา ลาเจียก
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี นาเสนอผลการดาเนินการดา้ นความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔8 - ๔9สรุปได้ดังนี้
- ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖
1. จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นหน่วยงานภายใน
2. ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารและหัวหน้างานทวิภาคีในสถานศึกษาทั้ง5 ภูมิภาค พร้อมจัดทาเอกสาร
แนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. อบรมครูฝึกในสถานประกอบการที่เปิดสอนระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของ สอศ.
4. สร้างแรงจูงใจสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ

/5. สร้างความ…

-๘5. สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่สถานประกอบการที่รับผู้เรียนระบบทวิภาคี
เข้าฝึกอาชีพ
6. ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยคณะอนุกรรมการ
การอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) ได้แก่ การวางแผนพัฒนา
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขานาร่องศึกษา Demand Side และ Supply Side เป็นต้น

- การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. 6 กิจกรรมหลักคือ
1. เพิ่มศักยภาพสถานศึกษาระบบทวิภาคีสู่ประตูดาวให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
2. ประเมินสถานศึกษาจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
3. การขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนาร่อง12 กลุ่มอาชีพ
4. สร้างทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีใน 5 ภูมิภาค
5. จัดทาประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Re-banding) และ
สร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ
1.1 ในการรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการควรเพิ่มหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรไว้ด้วย เพื่อจะได้ใช้ประกอบการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
1.2 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาว่า
ขณะนี้ได้ดาเนินการไปในระดับใดและอยู่ในขั้นตอนไหน เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปใช้จ่ายจานวนน้อยมาก
เพื่อจะได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดาเนินการต่อไป
1.3 สานักงบประมาณได้สนับสนุนงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จานวนหนึ่งร้อยกว่าล้านบาท จึงประสงค์ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งให้คณะกรรมการการอาชีวศึก ษาทราบถึงวิธีการดาเนินการและการติดตามประเมินผลว่า
ขณะนี้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการไปแล้วอย่างไร และมีแนวทางการดาเนินการอย่างไร
ต่อไป
2. เรื่องการดาเนินการด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากหลักสูตรอาชีวศึกษา
มีการปรับเปลี่ยนเร็ว
2.2 ในหลักสูตรที่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทั้ง ๆ ที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ หากมีการเตรียมจัดทาข้อมูลเหตุผลความจาเป็นไว้
อย่างชัดเจนจะสามารถนาไปสู่นโยบายในการสรรหาบุคลากรที่ขาดแคลนดังกล่าวได้ง่าย
2.3 ควรมีการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้ทราบว่าควรจะดาเนินการปรับแก้ไขอย่างไร
3. การดาเนินการด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 ในการวัดผลนอกจากจะเน้นในเรื่องของปริมาณผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา
เป็นสาคัญแล้ว ควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้วย โดยจัดทาเป็นกระบวนการเชื่อมโยงไปถึงผู้สาเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีว่าเข้าสู่ตลาดแรงงานอะไรบ้าง สถานประกอบการรับไว้จานวนเท่าใด
/3.2 จะมีแนวทาง…

-๙3.2 จะมีแนวทางอย่างไรที่จะทาให้การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเป็นที่รู้จักของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด เช่น อบจ. , อบต. เป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับท้องถิ่น
ได้ทราบว่ามีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอะไรบ้าง ซึ่งจะส่งผลให้มีโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนต่อไป
4. การเพิ่มสัดส่วน
การเรียนต่อสายอาชีพ : สายสามัญ 51 : 49
4.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรขอความอนุเคราะห์ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 12 ท่านที่รับผิดชอบแต่ละเขตพื้นที่ช่วยสนับสนุนประชาสัมพันธ์ให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
สายอาชีวศึกษามากขึ้น โดยอาจจะมีการเชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมปรึกษาหารือและแจ้งให้
ทราบว่าในปี 2557 - 2558 สอศ. มีโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการอะไรบ้าง รวมถึงทิศทางในการดาเนินการ
ของ สอศ. ในภาพรวมและสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.2 ข้อมูลจานวนนักเรียนนักศึกษาที่รายงานจะไม่สามารถประสบผลสาเร็จได้ตาม
เป้าหมายที่
กาหนดหากไม่มียุทธศาสตร์และแผนงานที่ดีมารองรับ เพราะจานวนนักเรียนยังเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เท่านั้น
จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาทั้งภายในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา
ต่อสถานศึกษา
5. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการควรจะต้องแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการกับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เห็นถึงข้อดีของการศึกษาต่อปริญญาตรีทางด้านอาชีวศึกษาด้วย
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอรับหลักการไปพิจารณาดาเนินการ และขอเรียนว่าในเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้สภาสถาบันการอาชีวศึกษานั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 คืองบประมาณการทางานของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งส่วนนี้ได้จัดสรร
งบประมาณให้ทุกแห่งรวมทั้งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรด้วย รวม 23 แห่ง แห่งละหนึ่งล้านกว่าบาท
- ส่วนที่ 2 ในเรื่องการทางานของระดับ ปวช. และ ปวส. ในระยะสั้นเน้นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันซึ่งในการทางานส่วนนี้จะใช้งบประมาณปกติที่ทางสถานศึกษามีอยู่และเป็นหน้าที่ของสถาบันที่ต้องใช้
ทรัพยากรร่วมกันโดยจะมีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกันเป็นระยะ ๆ
2. สาหรับหลักสูตรที่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการและมีการ
ทบทวนว่าประเทศมีความต้องการกาลังคนสาขาใดบ้างเพื่อต่อยอดลงไปที่หลักสูตรและครูผู้สอน โดยพบว่ายังมี
หลายส่วนที่ไม่มีผู้สอน เช่น สาขาวิชาอัญมณี สาขาวิชาปิโตรเลียม สาขาวิชาโลจิสติก ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่ได้
มีการผลิตครูในสาขาวิชานี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเร่งดาเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการ
ขอใบประกอบวิชาชีพสาหรับผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ทั้งนี้ รวมถึงขอรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาดาเนินการในเรื่องการดาเนินการด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้วย
3. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เชิญประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษามาร่วม
ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ซึ่งจะ
นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปเข้าที่ประชุมดังกล่าวด้วย สาหรับเรื่องการ
ขอความอนุเคราะห์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมปรึกษาหารือในการให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์
ให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสายอาชีวศึกษามากขึ้นนั้นจะเร่งดาเนินการนัดหมายโดยเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ สอศ. พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
/เรื่องที่ ๓.๒…

-๑๐เรื่องที่ ๓.๒ การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายนายบุญส่ง จาปาโพธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา รายงานผลการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการ สอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ดังเอกสารประกอบ
การประชุมหน้า 50– 51 และเอกสารแจกนอกเล่ม สรุปได้ดังนี้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ( ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมติเห็นชอบรายชื่อ
กรรมการในการออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการ ดังนี้
1. ให้จัดทาแผนการตรวจเยี่ยมแจ้งให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
2. ให้กาหนดประเด็นการตรวจเยี่ยมจากสภาพปัญหา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ไปพิจารณาดาเนินการ ซึ่งมีแผนการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ
สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาในวัน31
ที่ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ใน ๔ ภูมิภาค ดังรายละเอียด
ในคาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 26/2557 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ดังนี้
1. ภาคเหนือ ไปตรวจเยี่ยมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เป็นหัวหน้าคณะ ผลการตรวจเยี่ยมสรุปได้ดังนี้
๑.๑ ด้านความร่วมมือ
- จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี
- ร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพในการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพกลาง
๑.๒ ด้านคุณภาพผู้เรียน
- กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับปริญญาตรี
- ควรแสดงความแตกต่างของผู้สาเร็จปริญญาตรีอาชีวศึกษากับระดับอุดมศึกษาในสังกัดอื่น
- ผู้สาเร็จการศึกษาควรมีทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรภายใต้มาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกัน
- ควรจัดให้มีข้อสอบมาตรฐานกลางเพื่อวัดคุณภาพความรู้ของผู้สาเร็จการศึกษา
- การเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการโรงแรมมีการเปิด 3 แผนก คือ แผนกต้อนรับ
แผนกอาหารและโภชนาการ และแผนก Service room แต่นักศึกษาไม่สนใจที่จะเข้าศึกษาในแผนกต้อนรับ
จึงควรหาแนวทางแก้ไขในเรื่องนี้
๑.๓ ด้านครู (บุคลากร)
- ควรพัฒนาครูผู้สอน ครูฝึกในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ปรับบทบาทของอาจารย์สถานศึกษาให้มีส่วนร่วมกับสถานประกอบการมากกว่าการไปนิเทศ
- ควรจัดการสัมมนาวิชาการร่วมกันของทุกสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ เช่น หลักสูต-ร
การประเมินผล การจัดแผนการเรียน การประกันคุณภาพ มาตรฐานกลางด้านวิชาการ
- ร่วมมือกับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
/๑.๔ ด้านสถาน...

-๑๑๑.๔ ด้านสถานประกอบการ
- ทาวิจัยและวิจัยร่วมกันกับสถานประกอบการในเรื่องวิชาการและโครงงานที่ผู้เรียนต้องทา
ประกอบการสาเร็จการศึกษา
- สร้างความเข้าใจให้สถานประกอบการเรื่องการยกเว้นภาษี
2. ภาคใต้ ไปตรวจเยี่ยมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โดยมีนายจรูญ ชูลาภ เป็นหัวหน้าคณะ ผลการตรวจเยี่ยมสรุปได้ดังนี้
ควรมีการประชุม/ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกของสถานประกอบการ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- ควรมีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการเร่งด่วน โดยไม่ควร
เปิดสอนสาขาวิชาที่ซ้าซ้อนในภาคเดียวกัน
3. ภาคกลาง ไปตรวจเยี่ยมทีสถาบั
่ นการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีนายประสาน ประวัติรุ่งเรือง เป็นหัวหน้า คณะ ผลการตรวจเยี่ยม
สรุปได้ดังนี้
- งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน
- การอบรมพัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรีทางด้านวิชาชีพ
4. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ไปตรวจเยี่ยมทีสถาบั
่ นการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยมีประธานกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล)
เป็นหัวหน้าคณะ
๔.๑ การรับนักศึกษาต้องมีการคัดกรอง
๔.๒ การเรียนจบ ปวส. แล้วมาเรียน เน้นในเรื่องที่ควรรู้ ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ ๒ กลุ่ม คือ
- จบแล้วทางานอยู่แล้ว
- ถ้าเป็นเด็กใหม่ต้องมีสถานประกอบการรองรับ
๔.๓ สถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีมีศักยภาพแตกต่างกัน ไม่ควรนาเรื่อง
รายได้หรือค่าตอบแทนของนักเรียนมาเป็นอุปสรรคต่อการจัดหลักสูตร
๔.๔ ควรส่งเสริมแนวคิดในการสร้างความเป็นเจ้าของสถานประกอบการ ในการเป็นเจ้าของ
หลักสูตร เป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกันเป็นเรื่องที่ดี
๔.๕ ผู้สอนมีสองแบบ คือ คุณวุฒิสูง และประสบการณ์สูง สถานประกอบการให้ความสาคัญ
กับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชานาญในอาชีพ หรือเจ้าของอาชีพมาเป็นผู้สอน
๔.๖ การจัดหลักสูตรให้เอื้อต่อการส่งเสริมผู้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ความชานาญ
ได้มีความก้าวหน้า (Career Path)
๔.๗ ควรทาความเข้าใจการจัดปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการแตกต่างจากปริญญาตรีๆอื่น
“เป้าหมายผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งยังไม่มีสถาบันอื่นจัด”
๔.๘ ไม่ควรกังวลเรื่องสภาวิชาชีพ จะเป็นอุปสรรคต่อการจัดหลักสูตรสายปฏิบัติการเพราะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน
๔.๙ ข้อสังเกตที่อาจทาให้ทวิภาคีล้มเหลว คือ การใช้รายได้ของนักศึกษาเป็นเกณฑ์ทาให้เลือก
สถานที่ฝึก
๔.๑๐ สนับสนุนการเชื่อมโยงการทางานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)เพื่อให้สามารถ
ผลิตกาลังคนได้ตามที่สถานประกอบการต้องการ
๔.๑๑ สถานภาพของผู้สอนในสถาบันต้องใช้แนวทางการควบสอนในโรงเรียนสาธิตขอ
งมหาวิทยาลัย
/๔.๑๒ การจัด…

-๑๒๔.๑๒
การจัดการเรียนการสอนควรเน้น Work Based Learning และ PBL
๔.๑๓
ควรให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน ต้องมีความชัดเจน
๔.๑๔
ความเป็นหลักสูตรนักเทคโนโลยีต้องมีความชัดเจนจากส่วนกลาง ต้องมีแผนพัฒนาชัดเจน
ในระยะกลาง การสร้างแนวคิดใหม่ เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบ Cluster System รวมทั้งการสร้าง
ระบบบริหารจัดการให้มีความชัดเจนทั้งระบบ
๔.๑๕
การเดินหน้าสถาบันการอาชีวศึกษาต้องมีแผนการเจริญเติบโตสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
เพื่อสร้างแนวทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมี Work Plan ชัดเจน เป้าหมายสาคัญคือ ปวช., ปวส. ที่ผ่าน
กระบวนการเรียนจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นเป้าหมายที่ชัดเจน
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาหนดจะไปตรวจเยี่ยมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในหลักสูตรวิชาการโรงแรม
ที่เปิดการเรียนการสอน 3 แผนก คือ แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและโภชนาการ และแผนก Service room นั้น
เห็นว่าแผนกต้อนรับเป็นแผนกที่สาคัญและเป็นยุทธศาสตร์ของการโรงแรม แต่ปรากฏว่านักศึกษาที่เรียนระดับ
ปริญญาตรีส่วนใหญ่ไม่เลือกเรียนแผนกต้อนรับ จึงควรหาวิธีการให้นักศึกษาสนใจเรียนทั้ง 3 แผนก โดยมุ่งเน้น
ให้นักศึกษามีความคิดเชิงบริหาร ทั้งการจัดทาแผนการตลาดและยุทธศาสตร์ด้วยไม่เฉพาะเพียงการปฏิบัติเท่านั้น
2. ควรมีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการและไม่ควรเปิดสาขา
วิชาที่มีความซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันในสถานศึกษาเดียวกัน เพราะคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสงค์จะให้
เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ของวิทยาลัยในสถาบัน ทั้งนี้ ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาคณะกรรมการทุกคณะควรมี
การร่วมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนในการตรวจเยี่ยมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยควรกาหนดวันที่คณะกรรมการ
ส่วนใหญ่สะดวกที่จะเดินทางไปด้วยกันเพราะจะได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3. จากการที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา
มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมสูงจนอาจได้รับปริญญาตรี เกียรตินิยมเกือบทุกคน ส่งผลให้สังคมไม่มั่นใจในคุณภาพ
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษานั้น จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางที่ทาความร่วมมือกับ
บริษัท Honda พบว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อส่วนใหญ่ทางานอยู่ในระดับหัวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
แต่ต้องการวุฒิบัตรและต่อยอดการทางานเท่านั้นจึงจาเป็นต้องให้คะแนนผลการเรียนในระดับสูง
4. ควรมีวิธีการประเมินผลการเรียนในระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันเพราะครูฝึกที่เป็นผู้ประเมินในแต่ละสถานประกอบการมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ในวิชาชีพแตกต่างกัน
5. ขณะนี้สถาบันการอาชีวศึกษายังไม่เข้าใจในเรื่องของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ และการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างถ่องแท้ ขอฝาก สอศ. เร่งดาเนินการ
ในเรื่องนี้ โดยในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีฯ ต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ทั้งในระบบ นอกระบบ รวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งการจัดทา
หลักสูตรต้องมีการประยุกต์จากของที่อื่น ๆ เช่น จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
, สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น และ ต้องเร่งดาเนินการจัดทามาตรฐานสมรรถนะควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ ครูผู้สอนควรเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มิใช่เพียงแต่เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเพียง
อย่างเดียว
/6. ในการ...

-๑๓6. ในการไปตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาต่าง ๆ สิ่งที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสงค์
ให้เกิดเป็นรูปธรรม คือ คุณภาพของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยต้องไปลงพื้นที่ที่ฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการจริง ๆ นอกจากนี้ในการนิเทศการฝึกวิชาชีพจะจัดต้องจัดให้เข้มข้น ผู้ที่จะไปนิเทศจะต้องมี
กรอบการนิเทศที่ชัดเจน มีแผนการฝึกวิชาชีพของแต่ละระดับในแต่ละภาคการศึกษาว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งผู้นิเทศ
และผู้ฝึกจะต้องเข้าใจตรงกันและต้องมีการนิเทศจริง ทั้งนี้ ผู้ที่ไปนิเทศจะต้องทารายงานผ่านไปที่สภาสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้สภาสถาบันการอาชีวศึกษารวบรวมแล้วส่งมายัง สอศ. และ สอศ. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม ประธานมอบ สอศ. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป โดยควรกาหนดแผนการตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษา 1 – 2 ครั้ง/2 เดือน ตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔.๑ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาเพื่อการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ สานักอานวยการ
นาเสนอว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที๑๑/๒๕๕๖
่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบ สอศ . และ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ พิจารณากาหนดนิยามของคาว่า
“สถานประกอบการ ” ในการจัดทา (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณา
เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการพ.ศ. .... ให้ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นั้น คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ได้นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าวไปประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันจันทร์ท๒๔
ี่ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
หน้า 60 – 67 ซึ่งประธานกรรมการการอาชีวศึกษาได้ขอให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้
ดังนี้
1. คานิยามของ “สถานประกอบการ” ไม่จาเป็นต้องกาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ เนื่องจาก
ได้มีการกาหนดคานิยามไว้แล้วในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
2. ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีว่ามี
ลักษณะอย่างไรบ้าง
3. ในข้อ 15 ของ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาเพื่อการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... ที่กาหนดว่า “ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐที่ยังเหลืออยู่ในรอบปีจากสถานที่เรียนที่เลิก
ตามข้อ 12 เพื่อนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” นั้นควรพิจารณาว่า จะอาศัยกฎหมายฉบับใดในการเรียกคืนเงิน
อุดหนุนส่วนนี้เนื่องจากจะเป็นการลิดรอนสิทธิของบุคคล
มติที่ประชุม ประธานมอบ สอศ. และคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวน (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ
พ.ศ. .... อีกครั้งแล้วจึงนามาเสนอในการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งต่อไป
/เรื่องที่ ๔.๒ (ร่าง)...

-๑๔เรื่องที่ ๔.๒ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขอให้ คณะอนุกรรมการ การอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ กลับไปพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ
สถานประกอบการ พ.ศ. .... ให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ
สถานประกอบการ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม ประธานมอบ สอศ. และคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ไปพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... อีกครั้งก่อนนามาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๕.๑ ความก้าวหน้าในการดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
แทนตาแหน่งที่ว่าง
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้ง๒/๒๕๕๗
ที่
เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาตามกระบวนการที่กาหนดโดยใช้กรรมการชุดเดิมเพื่อสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแทนผู้ที่ขอลาออกจานวน ๓ ท่าน คือ
๑. นายวรเกียรติ สมสร้อย นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
๒. นายศรีเมือง เจริญศิริ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
๓. นายถาวร เกียรติไชยากร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
ทั้งนี้ คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาจานวน ๒ คาสั่ง คือ คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที๒๔/๒๕๕๗
่
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และคาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 75 – 78
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่ ๖.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ในวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
/นายชัยพฤกษ์…

-๑๕นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมให้กาหนดวันประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 เป็นวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องจากในระหว่าง
วันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ จังหวัดภูเก็ต
มติที่ประชุม ประธานให้ความเห็นชอบในการกาหนดวันประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เป็นวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.

นางปัทมา

นางสาวปราณี คิวรัมย์
นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
วีระวานิช
ผู้จดรายงานการประชุม
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

