รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 5/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (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. นายจินศิริ พุ่มศิริ
9. นางปัทมา วีระวานิช
10. นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
11. นายมงคลชัย สมอุดร
12. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
13. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
14. นางกฤติทร สุขกมล
15. นายศิริชัย จาเนียรสวัสดิ์
16. นางสินีนาท ภูมิพล
17. นางสุปรียา ลาเจียก
18. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
19. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
20. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
21. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
22. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการ
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนา
ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ทาหน้าที่เลขานุการการประชุม
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
/ผู้ไม่มาประชุม...

-2ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
2. นายสักรินทร์ สันหมุด

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพีลิน สกุณา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
2. นางสุนันทา พลโภชน์
สานักอานวยการ
3. นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
สานักอานวยการ
4. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
5. นางมณี เหลืองวิทยากร
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
6. นายสกุลชัย ลัพกิตโร
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
7. นางสาววิภาดา จาปา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
8. นางสาวพัชรี คนใหญ่
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
9. นางสาววัลลภา ฉายโอภาส
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
10. นายทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
11. นางสาวอรวรรณ พรมใหม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
12. นายอาพล แต้มทอง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เลขาธิการ กอศ. (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้เดินทางไปราชการต่างประเทศร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) และคณะ ดังนี้
1.1 ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนด้านอาชีวศึกษาและการเจรจาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง สอศ. กับสถานศึกษาและส่วนราชการในท้องถิ่น
ที่จังหวัดฮอกไกโด และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการเจรจาความร่วมมือ 2 เรื่อง คือ
- การขยายเวลาฝึกงานของเด็กอาชีวศึกษาให้นานมากกว่า 3 เดือน
- การส่งนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าเรียนรู้แลกเปลี่ยนในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับญี่ปุ่น
ในการไปครั้งนี้ได้พบนักศึกษา จานวน 1 คน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ที่ได้รับทุน
หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ ซึ่งเป็นเด็กอาชีวศึกษาหนึ่งเดียวที่ได้รับทุนดังกล่าว สอศ.จึงได้วางแผนเพื่อให้
เด็กอาชีวศึกษามีโอกาสเข้าไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนหนึ่งอาเภอหนึ่งทุนให้มีจานวนมากยิ่งขึ้น
1.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2557
ได้ไปพบกับ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึกษาธิก ารของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสิ่ งที่เ ขาทาส าเร็ จ
คือ การแก้ไขปรับบัญชีเงินเดือนของครูให้สูงขึ้น และเรื่องการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูในเรื่องนี้ขอให้ ผอ.สสอ.
ประสานกับ นายอธิปไตย โพแตง (สสอ.) ที่เป็นเจ้าของเรื่อง ให้มีการขับเคลื่อนในการดาเนินการไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
ในโอกาสเดี ย วกั น ได้ เ ดิ น ทางไปสมทบกั บ คณะของรองเลขาธิ ก าร กอศ .(นายอกนิ ษ ฐ์ คลั ง แสง) และ ผอ.สม.
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยขอให้รองเลขาธิการ กอศ.(นายอกนิษฐ์ คลังแสง) เป็นผู้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า สอศ.
ได้ ร่ วมมื อจั ดการเรี ยนการสอนเวี ยดนาม – ไทย โดยร่ วมพิ ธี เปิ ดศู นย์ การเรี ยนรู้ อาชี วศึ กษา เวี ยดนาม-ไทย เมื่ อวั นที่
28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนอาชีวศึกษากวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการเตรียมความพร้อมการผลิต
/กาลังคน...

-3กาลังคนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ไทย-เวียดนาม) จังหวัดกวางตรีต้องการให้มีความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปวช. คู่ขนานเวียดนาม-ไทย ในปีการศึกษา 2557 นี้ เพื่อพัฒนากาลังคนสู่มาตรฐานอาเซียน โดยเริ่มจากช่างยนต์ รับนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการประเทศละ 10 คน โดยปีที่ 1 เรียนในประเทศของตนเอง เน้นสมรรถนะเรื่องภาษา ศิลปวัฒนธรรม การดาเนินชีวิต
และมีการแลกเปลี่ยนครูในที่ 2 นานักศึกษาไทยมาเรียนที่เวียดนาม และปีที่ 3 นักศึกษาเวียดนามและไทย มาเรียนที่ไทย
ในระบบทวิภาคีร่ วมกับสถานประกอบการในไทย โดยมีรายได้ระหว่างเรียนและมีประกันการมีงาน หากสนใจศึกษาต่ อ
ระดับ ปวส. ก็จะมีการประสานให้เรียนต่อในระบบทวิภาคี และสามารถเรียนต่อยอดได้จนถึงระดับปริญญาตรี สาหรับความ
ร่วมมือในการดาเนินการ สอศ.และวิทยาลัยอุตสาหกรรมเว้ ได้มีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาพร้อมทั้งจัดหา
สถานที่ฝึ กงานตามความต้องการของนั กศึกษา โดยจะดาเนิ นการในปี 2557 จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ ไฟฟ้าก าลั ง
คอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ ในหลักสูตร ปวส. (คู่ขนาน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม) จะจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถบูรณาการเป็นหลักสูตรอาเซียน และเมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรสามารถทางานรองรับการ
เคลื่ อนย้ ายแรงงานในอาเซียนได้ ซึ่งโครงการดังกล่ าวจะต้องขั บเคลื่ อนโดยเร็วเพื่อการเตรียมความพร้อ มเข้าสู่ อาเซียน
ด้านการศึ กษาของไทยและเวี ยดนาม ให้ การดาเนินการตามกรอบความร่ วมมื อไทย-เวียดนามให้ เป็ นรูปธรรมที่ ชัดเจน
โดยสานักความร่วมมือร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นสถานศึกษาสังกัด สอศ. จะเป็นสถานศึกษานาร่อง
ในการจัดการศึกษา 3 ประเทศคู่ขนานดังกล่าว เป็นการเตรียมกาลังคนด้านอาชีวศึกษาในปี 2558 ต่อไป
1.3 ในวัน นี้ ที่ 4 มีน าคม 2557 วิทยาลั ยเทคนิคพระนครศรีอยุธ ยาได้นาคณะผู้แทนจากโรงเรียน
อาชี ว ศึ ก ษาสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย เยี่ ย มคารวะเลขาธิ ก าร กอศ. ในโอกาสที่ ม าลงนามความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
วท.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนที่จัดการอาชีวศึกษาด้านอาชีวศึกษาในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อขับเคลื่อน
โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู นักศึกษา ด้านภาษา วัฒนธรรม วิชาการ รวมถึงการฝึกประสบการณ์และการฝึกงาน
2. ขอให้ สนผ.เร่งดาเนินการในเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานนานาชาติ (CIVEC) แล้วนาเสนอ สอศ.
3. จากการที่ สอศ.ต้องไปปฏิบัติงานที่ สสอ. มาเป็นเวลานานเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ทาให้
การทางานไม่คล่องตัว ในหลักการต่อไปนี้จึงให้บุคลากรของ สอศ.กลับมาปฏิบัติงาน ณ สอศ. นอกจากจะมีเหตุสุดวิสัย
จริง ๆ จึงจะไปปฏิบัติงานที่ สสอ.
มติที่ประชุม รับทราบและมอบผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 4/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2213 - 2214 (ชั้น ๒) สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 4/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.๑ การพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ) นาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 14 – 23
สรุปได้ดังนี้
1. ตามที่ที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ดังนี้
1.1 ควรมี ก ารประสานและประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยั ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ จ บการศึ ก ษาไปแล้ ว ไม่ เ กิ น ๕ ปี
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจทั้งในส่วนที่ร่วมกับครอบครัวตนเองหรือเป็นเครือข่ายเพื่อเข้ามาร่วม
โครงการกองทุนตั้งตัวได้ โดยเป้าหมายสถานศึกษาละ ๑ ราย ก็จะได้ผู้สนใจเข้าร่วมกองทุนตั้งตัวได้ในนาม สอศ.ถึง ๔๒๑ ราย
/1.2 ในการดาเนิน...

-41.2 ในการดาเนินการควรจัดทาเป็นคู่มือเพื่อแนะแนวรายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการกองทุน
ตั้งตัวได้อย่างเป็นขั้นตอนให้ชัดเจนและให้เข้าใจได้ง่าย
1.3 สถานศึกษาใดที่ให้ความร่วมมือและดาเนินการสนับสนุนโครงการกองทุนตั้งตัวได้อย่างจริงจัง
จนประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย จะส่งผลถึงเงินสนับสนุนที่ สอศ.จะจัดสรรงบประมาณไปให้
1.4 โครงการบ่ ม เพาะธุ ร กิ จ ที่ มี ง บประมาณถึ ง ๘0 กว่ า ล้ านบาท อยู่ ที่ สมอ.นั้ น ขอให้ สมอ.
ให้ความสาคัญในโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยให้เข้าอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของ สอศ.ด้วย
2. จากการประชุมปฏิบัติการจัดทาโครงการหน่วย ABI สาธิต เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2557
ณ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อประชุมปฏิบัติการจัดทา TOR โครงการหน่วย ABI สาธิต
ยื่นต่อคณะกรรมการกองทุนตั้งตัวได้ และประชุมบูรณาการโครงการกองทุนตั้งตัวได้กับโครงการต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม ประกอบด้วย
(1) สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
(2) สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
(3) สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
(4) ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(5) หน่วย ABI วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
(6) หน่วย ABI วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
(7) หน่วย ABI วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
(8) หน่วย ABI วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
(9) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
สรุปที่ประชุมได้จัดทาโครงการหน่วย ABI สาธิต เพื่อยื่นต่อกองทุนตั้งตัวได้ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557
เพื่อจัดการฝึกอบรมในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายนตามลาดับ และได้ จัดทาแนวทางการเชื่อมโยง
หน่ ว ยบ่ ม เพาะอาชีว ศึ ก ษาครบวงจรกับ กองทุ น ตั้ง ตั ว ได้ เพื่ อให้ ที่ ป ระชุม ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา ณ โรงแรมพูล แมน
จังหวัดขอนแก่น ได้แสดงความคิดเห็นและสรุปเป็นข้อเสนอในการดาเนินการในสถานศึกษา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
โดยในที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อระดมสมองจานวน 212 สถานศึกษาตามภาคเป็น 5 กลุ่ม คือ
(1) กลุ่มภาคเหนือ จานวน 36 แห่ง
(2) กลุ่มภาคกลาง จานวน 48 แห่ง
(3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 62 แห่ง
(4) กลุ่มภาคใต้ จานวน 32 แห่ง
(5) กลุ่มภาคตะวันออก และ กทม. จานวน 24 แห่ง
ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การดาเนินการ ABI สาธิต และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. แนวทางการสร้างผู้ประกอบการใหม่
ต้ อ งมี ก ารส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น โครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว ในสถานศึ ก ษา เช่ น
การหารายได้ร ะหว่างเรี ย น สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะฯ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ฯลฯ ให้มีการเชื่อมโยงรูปแบบ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยการทาแผนธุรกิจ
เพื่อเข้าถึงโครงการกองทุนตั้งตัวได้ของหน่วย ABI สาธิต สถานศึกษาต้องสนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าให้มี
ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นประโยชน์ของโครงการฯ ที่สามารถจะทาให้นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าได้เป็นเจ้าของ
ธุรกิจใหม่ ๆ ตามความฝันของแต่ละคน และสนับสนุนให้ทาธุรกิจ จาลอง รวมทั้งฝึกงานในสถานประกอบการที่สนับสนุน
การเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง
/2. ข้อเสนอแนะ...

-52. ข้อเสนอแนะสาหรับโครงการ
ข้อมูล/ผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ แต่ละแห่ง ควรมีส่วนใช้ในการประเมินเชิงประจักษ์
(ว.13) ของอาจารย์ผู้สอนที่ทาโครงการด้วย เนื่องจากการดาเนินงานกองทุนตั้งตัวได้ (ศูนย์บ่มเพาะ) นี้จะต้องเสียสละ
และทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า ประสบความสาเร็จในการจัดทาแผนธุรกิจเพื่อเข้าร่วม
โครงการอย่างมาก
ทั้งนี้ ได้กาหนดให้สถานศึกษาสารวจและส่งรายชื่อนักศึกษาผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2 (ดาเนินการโดย
หน่วย ABI สาธิต วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 ซึ่งจะจัดฝึกอบรมปลายเดือนมีนาคม 2557 นี้
ซึง่ มีรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนตั้งตัวได้ 14 ราย จาก 9 วิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 17
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ควรจะมีการเก็บข้อมูลความประสงค์ในการกู้ยืมเงินซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องใช้เงินจานวนมากจะใช้เงิน
ลงทุนเพียงจานวนหลักหมื่นบาทเขาจึงไม่ประสงค์จะกู้เงินจากกองทุนตั้งตัวได้ หรืออาจจะมีหน่วยงานอื่นที่ให้กู้ยืมเงิน
ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ากว่าและเงื่อนไขที่น้อยกว่า
2. สอศ.ควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการบริหารเงินเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับเงินอุดหนุน กองทุนตั้งตัวได้ หรืออื่น ๆ
3. วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2557 จะมีผู้แทนของกองทุนตั้งตัวได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจมาประชุมที่ สสอ. จึงเห็นควรให้มีการทางานแบบบูรณาการร่วมกันโดยกาหนดเป้าหมายของ สอศ. ให้เด่นชัด
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ. มอบหมาย ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ผอ.ศพก. ผอ.สสอ.
และผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาการทางานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกองทุนตั้งตัวได้และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจนาเสนอ
ต่อที่ประชุมในวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2557 ณ สสอ.แล้วให้นาเสนอข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาบัตรแสดงตนคล้องคอสาหรับการเข้า - ออกสถานที่ราชการ
นายศิริชยั จาเนียรสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา และนายทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ ได้นาเสนอการจัดทาบัตรแสดงตนคล้องคอสาหรับ
การเข้า - ออกสถานที่ราชการ ว่า เลขาธิการ กอศ. ได้มอบหมายให้ ศทอ.ออกแบบบัตรแสดงตนคล้องคอสาหรับการ
เข้า – ออกสถานที่ราชการเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานใน สอศ.หรือเป็นบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
ราชการ โดยให้นามาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ในวันนี้เพื่อขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการดาเนินการ
ต่อไป ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประมาณบัตรละ 130 บาท
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. รูปแบบของบัตรควรออกแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการการแต่งกายแบบสบาย ๆ
2. บัตรต้องมีคุณภาพที่ดีและทนทาน ชื่อ ให้พิมพ์ตัวใหญ่เห็นเด่นชัดแต่นามสกุลให้พิมพ์ตัวเล็ก
3. โทนสีของบัตรให้ดูสดใสทันสมัยส่วนข้างหลังบัตรไม่ต้องมีข้อปฏิบัติกากับไว้ โดยไม่ต้องแยกสานัก
4. สายคล้องคอให้มีชื่อ สอศ.
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบ ศทอ.นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณาดาเนินการโดยให้ปรึกษาหารือกับ รองเลขาธิการ กอศ.(นายวณิชย์ อ่วมศรี)

/ระเบียบวาระที่ ๕ ...

-6ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ สรุ ปผลการจั ด ประชุม ผู้บริ หารสถานศึกษาในสังกั ดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานั กติดตามและประเมินผลการอาชีว ศึกษา (นางสวรรค์สิ ริ ฤทธิ์เลื่ อน) ได้ส รุปผล
การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 30 – 36 สรุปได้ดังนี้
1. จานวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 597 คน
2. การประเมินผลการจัดประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยการแจกแบบสอบถามผู้เข้า
ประชุมเป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรยายของวิทยากร
2.1 มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 126 คน
2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม
2.3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถาม
3. การประเมินผลการจัดประชุมกลุ่มปฏิบัติการ 7 ประเด็น ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2557
มี 7 ประเด็น ประกอบด้วย
ประเด็นที่ 1 การประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ รองเลขาธิการ กอศ.
(นายวณิชย์ อ่วมศรี) และ สมอ.
ประเด็นที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบหลัก
ได้แก่ รองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) ที่ปรึกษาฯ ชาญเวช บุญประเดิม และศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ประเด็นที่ 3 กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ รองเลขาธิการ กอศ.
(นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์) และ สนผ.
ประเด็นที่ 4 การลดปัญหาการออกกลางคัน ผู้รบั ผิดชอบหลัก ได้แก่ รองเลขาธิการ กอศ.
(นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์) และ สตอ.
ประเด็นที่ 5 การบริหารจัดการงบประมาณ/การติดตามการจัดการงบลงทุน ผู้รับผิดชอบหลัก
ได้แก่ รองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) ที่ปรึกษา ฯ เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ และ สนผ.
ประเด็นที่ 6 การบ่มเพาะอาชีวศึกษา : กองทุนตั้งตัวได้ ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่
ที่ปรึกษาฯ เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ สมอ., ศพก., และสสอ.
ประเด็นที่ 7 ความร่วมมือต่างประเทศ, EP /Mini EP / เตรียม CP ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่
รองเลขาธิการ กอศ. (นายอนิษฐ์ คลังแสง) สม. และศูนย์อาชีวศึกษาต่างประเทศ
4. การประเมินผลการจัดประชุมโดยรวม เป็นการสอบถามความคิดเห็นโดยทั่วไปของการจัดประชุม
โดยการแจกแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 241 คน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ไว้ดังนี้
(1) เอกสารประกอบการประชุม จัดทาเป็นรูปเล่มและเรียงลาดับตามกาหนดการประชุม
มีความสวยงามและเรียบร้อยดี แต่ยังมีบางประเด็นที่แจกเป็นเอกสารนอกเล่ม ควรจัดทาเป็นเล่มเดียวกัน
(2) การกาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษานากระเป๋าเอกสารที่ได้รับเมื่อจัดประชุม ครั้งที่ 1
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ยังไม่ได้รับกระเป๋าเอกสาร
ดังกล่าว ควรดาเนินการเพิ่มเติมให้ด้วย
/(3) มีคาสั่ง ...
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มอบหมายผู้แทน แต่บุคลากรส่วนกลางอยู่ไม่ครบ 3 วัน โดยเฉพาะสานักที่รับผิดชอบประเด็นประชุมกลุ่มปฏิบัติการ
ไม่อยู่ฟังสรุปผลการประชุม แล้วจะขับเคลื่อนผลการประชุมไปแก้ปัญหา หรือสู่การปฏิบัติได้อย่างไร
(4) สถานที่จัดประชุมควรจัดให้ทุกคนได้พักในที่เดียวกัน ห้องประชุมคับแคบ การแบ่งกลุ่ม
ประเด็นไม่เป็นสัดส่วนเสียงรบกวนกัน
(5) การประชุมใช้เวลามากเกินไป ควรมีการจัดศึกษาดูงานวัฒนธรรมของจังหวัดในวันแรก
ควรให้เวลาในการประชุมกลุ่มปฏิบัติการมากกว่านี้ ควรแจ้งประเด็นการแบ่งกลุ่มให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมข้อมูล
ได้เพียงพอไม่ควรจัดแบ่งประเด็นซ้อนในเวลาเดียวกัน ทาให้ไม่สามารถเข้าฟังได้ครบทุกประเด็น ผู้บริหารระดับสูง
ควรอยู่รับฟังการนาเสนอสรุปผลการประชุมกลุ่ม
(6) เครื่องฉายโปรเจกเตอร์โฟกัสไม่ชัด ขนาดตัวอักษรเล็ก ด้านหลังมองไม่เห็น ควรจัดจอภาพเพิ่ม
เป็นระยะ ๆ ด้านข้างห้องประชุม
(7) ควรจัดทาสรุปสาระสาคัญของการประชุม และเอกสารประกอบคาบรรยาย (Powerpoint)
ส่งให้สถานศึกษา หรือทางเว็บไซต์ สอศ.
เลขาธิการ กอศ.ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สอศ.จะจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ.
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในเดือนพฤษภาคม 2557 โดยมอบ สมอ.เป็นเจ้าของเรื่อง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. การประชุมครั้งนี้จัดระบบเอกสารที่นามอบให้ผู้เข้าร่วมประชุมไว้ได้อย่างดีมาก และไม่มีเอกสารที่แจก
นอกเล่มวางไว้ตามโต๊ะ
2. การจัดประชุมครั้งต่อไปขอให้คงมาตรฐานแบบเดียวกันกับที่ สตอ.ดาเนินการ
3. ควรให้ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการประชุมอย่างเต็มที่
4. ควรให้ สตอ.สรุปข้อมูล 8 ประเด็นต่อไปนี้ให้กะทัดรัดและชัดเจนเพื่อการขับเคลื่อนต่อไป คือ
ประเด็นที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นที่ 2 กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณผู้เรียน
ประเด็นที่ 3 การลดปัญหาการออกกลางคัน
ประเด็นที่ 4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นมาตรฐาน
ประเด็นที่ 5 การบริหารจัดการงบประมาณ/การติดตามการจัดการงบลงทุน
ประเด็นที่ 6 การบ่มเพาะอาชีวศึกษา : กองทุนตั้งตัวได้
ประเด็นที่ 7 ความร่วมมือต่างประเทศ
ประเด็นที่ 8 EP /Mini EP / เตรียม CP
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมาย
1. สตอ.ดาเนินการสรุปสาระสาคัญ 8 ประเด็น การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา จังหวัดขอนแก่น แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.
2. สมอ.เป็นเจ้าของเรื่องจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในเดือนพฤษภาคม 2557 โดยขอให้ .สวพ., .สสอ., และ ศน.เข้ามาร่วมดาเนินการ
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๖.๑ เลขาธิการ กอศ.กาหนดจัดประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕7
ในวันอังคารที่ 1๘ มีนาคม ๒๕57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยขอให้ผู้บริหารของ สอศ.ให้ความสาคัญและเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 เลขาธิการ กอศ.มอบ ผอ.สนผ.นาเรื่องการบริหารงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
หน่วยงานภายใน สอศ. มานาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและมอบ สนผ.ดาเนินการต่อไป
เลิกประชุมเวลา 10.55 น.
นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-9-

