รายงานการประชุม
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และ
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 1/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม ๒๕๕7 เวลา ๑๓.๐0 น.
ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ผู้มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
2. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
3. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
๔. นายวณิชย์ อ่วมศรี
5. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สรุ ิยะ
6. นายชาญเวช บุญประเดิม
7. นางสวรรสิริ ฤทธิ์เลื่อน
8. นายพีระพล พูลทวี
9. นายประชาคม จันทรชิต
10. นายมงคลชัย สมอุดร
11. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
12. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
13. นายสักรินทร์ สันหมุด
14. นางกฤติทร สุขกมล
15. นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
16. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
17. นางสุปรียา ลาเจียก
18. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
และประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา และ
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
/ 19. นายสมใจ…

-๒19. นายสมใจ เชาว์พานิช
20. นายวิสุทธิ์ สิงห์สูง
21. นายประเสริฐ ชูแสง
22. นางอรัญญา กิมภิระ
23. นายมะณู คุ้มกล่า
24. นายจรัสพงษ์ วรรณสอน
25. นายสุทธิทร สุดสวาสดิ์
26. นายสนาม สุขคา
27. นายธานินทร์ ศรีชมภู
28. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น
29. นายไพรัช วิมาลา
30. นางสาวกาญจนา ภาสุรพันธ์
31. นายนิเวศน์ มณีรัตน์
32. นายสงวน หอกคา
33. นางคนึงนิจ พรหมเนตร
34. นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
35. นายทองคา ตินะลา
36. นายสมคิด บุญเทวี
37. นายวิศวชาติ สุวรรณราช
38. นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล
39. นายสิทธิศักดิ์ ชาปฏิ
40. นายพิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์
41. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
42. นางสาวสงัด เสือชุมแสง
43. นายขันธ์ชัย ทองอุ่น
44. นายอดุลเดช คาผา
45. นายอดิพล ไผ่แสวง
46. นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคกลาง และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ประธานกรรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย
/47. นายอักษรศิลป์...

-๓47. นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์
48. นายการุณย์ นาควิชานนท์
49. นายวโรภาส ศรีพันธุ์
50. นายวรวิทย์ ศรีตระกูล
51. นายสงัด ยศเฮือง
52. นายสมปอง ทองศรี
53. นายวิทยา นิลกาเนิด
54. นายอนันต์ หอมพิกุล
55. นายเมธีศิน สมอุ่มจารย์
56. นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ
57. นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ
58. นายวิม กัลปนาท
59. นายศักดา ขาวเกลี้ยง
60. นายศิริ จันบารุง
61. นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
62. นายสมชาย ธารงสุข
63. นายวีระ พิชิตกุล
64. นายแสวง แสนสิงห์ชยั
65. นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์
66. นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์
67. นายขวัญชัย พานิชการ
68. นายเจนวิทย์ ครองตน
69. นายชนินทร์ คูนาเอก
70. นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
71. นางสาวอินดา แตงอ่อน
72. นายมนตรี หาเรือนทรง

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลาภู
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอานาจเจริญ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราด
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ
ผู้อานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษามหานคร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
/73. นายธีรภัทร์…

-๔73. นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์
74. นายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์
75. นายวีระเดช เหลืองหิรัญ
76. นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
77. นายสาวิทย์ ญาณภิรัต
78. นายวรชัย ลิขิตายน
79. นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
80. นายประภาส คงสบาย
81. นางเพ็ญศรี อรรคทิมากูล
82. นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
83. นายอานวย นวลจันทร์
84. นายประพันธ์ รอดราวี
85. นายสุนิตย์ ธรรมประพัทธ์
86. นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐวงศ์
87. นายมานิตย์ อักษรกุล
88. นายพิศิษฐ์ พลแก้ว
89. นายสมภพ เพชรพักดี
90. นายจานงค์ พูลภักดี
91. นายสุรพล เอี่ยมสาอางค์
92. นายน้ามนต์ โฆสะโก
93. นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
94. นางสาวชมพูนุช บัวบังศร
95. นายสมนึก ภาศักดี
96. นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์
97. นายพฒศ์ศิวพิศ โนรี
98. นายประสงค์ อยู่ทอง
99. นายสมพงค์ จตุทอง
100. ว่าที่ พ.ต.วานิช สมชาติ
101. นายจิระวัฒน์ ชวลิต
102. นางสาวกาญจนา เงื่อนกลาง
103. นางสุพิศ ยางาม

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
แทนผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
แทนผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
/104. นายอุดม…

-๕104. นายอุดม รูปดี
105. นางกฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์
106. นายศักดา ถาวรพจน์
107. นายวิศวะ คงแก้ว
108. นายประจักษ์ ทาสี
109. นายพรณรงค์ วรศิลป์
110. นายบุญทอง สุขสวัสดิ์
๑11. นายวีระชัย ไตรศักดิ์
112. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
113. นางสาวเบญจวรรณ รัศมีสวยล้า
114. นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
2. นางปัทมา วีระวานิช
3. นายอรรณพ แก้วปทุมทิพย์
4. นายกิตติธัช สันธานเดชา
5. นางสาวยุพดี รุ่งเรือง
6. นายราเชนทร์ กาบคา
7. นายวรวิทย์ ศรีตระกูล
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
2. นางสิลาณี ภูรวิ ัฒนกุล
3. นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
4. นางปิยวรรณ ปิตยานนท์
5. นางสุนันทา พลโภชน์
6. นางสาวอัชฌาณี บรรหาร
7. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
8. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
9. นางสาวปฐมา ศรัทธาธรรม
10. นางสาวสุนิดา ภู่ใจเที่ยง
11. นางสาวปราณี คิวรัมย์
12. นายนฤพนธ์ มหากายิน
13. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
14. นางสาวนุสรา น้านุช
15. นางสาวปาณิสรา ทัศน์พลสกุล

ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
แทนผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เลขานุการการประชุม
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
ติดราชการ
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครู ติดราชการ
และบุคลากรอาชีวศึกษา
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักความร่วมมือ
/16. นางสาวมาลี...

-๖16. นางสาวมาลี ทักษะกรวงศ์
สานักความร่วมมือ
17. นางสาววราภรณ์ พิทักษ์พานิช สานักความร่วมมือ
18. นางสาธิกา ศุภกีรติโรจน์
สานักความร่วมมือ
19. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงศ์
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
20. นายสกุลชัย ลัพกิตโร
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
21. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุวรรณา ทองบาง สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
22. นางสมจินตนา วิศิษฎอนุพงษ์
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
23. นางสาวพรประภา ถาวร
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
24. นางมณี เหลืองวิทยากร
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
25. นายยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
26. นางสุรีย์ โตวายุวัฒน์
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
27. นางสาวพัชรี คนใหญ่
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
28. นายจินศิริ พุ่มศิริ
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
29. นายวิทวัต ปัญจมะวัต
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
30. นางเรณู สันตโยภาส
สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
31. นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
32. นางยุวรี มณีรัตน์
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
33. นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
34. นางสุมาลย์ พีระพล
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
35. นางสาววันเฉลิม พราหมณ์มณี สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
36. นางสาวสุพิชฌาย์ อนุรักษ์
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
37. นางสาวนงนิตย์ วังตระกูล
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
38. นางวิพร ภักดีวานิช
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
39. นางศิริพร กลิ่นปาน
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
40. นางทองเปลว แป้นประหยัด
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
41. นางรจนา จันทรากุล
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
42. นางสาวเกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์ หน่วยตรวจสอบภายใน
43. นางสาวอรวรรณ พรมใหม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
44. นายประทีป ผลจันทร์งาม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
45. นายศุภสัณห์ สุยวานิช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
46. นายพนมพร แฉล้มเขตต์
หน่วยศึกษานิเทศก์
47. นายบัณฑิต ออกแมน
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
48. นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
49. นายอุบล
สารากิจ
รักษาราชการแทนรองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุม ได้กล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
/ระเบียบวาระที่ 1…

-๗ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้น
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
ราชการและบริ ห ารประชาชนของส่ วนราชการต่ าง ๆ ในระหว่ างการชุ มนุ มใหญ่ ทางการเมื อง โดยขอให้ ทุ ก
ส่วนราชการดาเนินการดังต่อไปนี้
- ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญสูงสุดสาหรับการให้บริการกับประชาชน โดยขอให้
หัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับกระทรวง และระดับกรมมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนว่า หากประชาชนได้รับผลกระทบ
จากการชุมนุมและไม่สามารถเดินทางมารับบริการจากทางราชการในที่ตั้งปกติได้จะมีช่องทางเยียวยาหรือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างไร เช่น แจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้ประชาชนทราบว่าสามารถใช้บริการในลักษณะเดียวกันจากสานักงานสาขา สานักงานในเขตปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร หรือสานักงานในต่างจังหวัดทดแทนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขอให้ให้ความสาคัญเป็นพิเศษสาหรับกรณีการมาติดต่อราชการที่มีกาหนดระยะเวลาหรืออายุความ ซึ่งอาจเป็น
เหตุให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตามกฎหมาย ส่วนราชการต่าง ๆ ควรกาหนดมาตรการเยียวยาและออกประกาศแจ้งให้
ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีหนทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง
2. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0601/127 ลงวันที่
10 มกราคม 2557 ซั ก ซ้ อ มแนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการและการบริ ก ารประชาชนช่ ว งสถานการณ์ ชุ ม นุ ม
ทางการเมือง แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทุกแห่งถือปฏิบัติดังนี้
2.1 ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สอศ. รักษาวินัย วางตนเป็นกลางทางการเมือง
ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการและการปฏิ บั ติ การอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บประชาชน กั บจะต้ องปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบของ
ทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.2 ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการด้วยความตั้งใจ มีวิริยะ อุตสาหะ เอาใจใส่
อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ และเร่งรัดดาเนินการข้อราชการที่มีกาหนดระยะเวลาหรืออายุความให้แล้วเสร็จ
ตามกาหนด เช่น การสอบราคา/ประกวดราคา ที่อาจทาให้สถานประกอบการหรือผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซอง
หรื อ เคาะราคาตามก าหนดได้ ก็ ใ ห้ แ จ้ ง ความร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ พนั ก งานสอบสวนเพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานในก ารขอคื น
หลักประกันซองหรือประกันสัญญา หรือกรณีของการดาเนินคดีความต่าง ๆ ทั้งนี้ จะต้องแจ้งเหตุให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือได้รับทราบล่วงหน้า
2.3 ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด เวรยามรั ก ษาสถานที่ ร าชการ และสอดส่ อ งระมั ด ระวั ง รั ก ษา
ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ ข องทางราชการอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ รุ น แรงให้ ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือทหารที่อยู่ในพื้นที่หรือเจรจาและชี้แจงให้ผู้ชุมนุมทราบว่าสถานที่ราชการ
ทุกแห่งเป็นสมบัติส่วนรวมของประชาชนทุกคนและรายงาน สอศ. ทราบโดยด่วน
2.4 ให้สถานศึกษาเปิดการเรี ยนการสอนตามปกติ หากมีความจาเป็นต้องปิดสถานศึกษา
ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะสั่งการได้ตามความเหมาะสม
2.5 ให้สถานศึกษาตรวจทานประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความพร้อมในการรายงานสถานการณ์หรือติดต่อประสานงานราชการได้อย่างมั่นใจ
3. สาหรับการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น ขอให้ข้าราชการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
ในการปฏิบั ติห น้ า ที่ร าชการและในการปฏิบั ติก ารอื่น ที่เกี่ย วข้องกับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติ ตามระเบีย บ
ของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย โดยยึดถือตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125
ตอนที่ 22 ก วันที่ 25 มกราคม 2551
/4. สานักงาน…

-๘4. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคาสั่ง ที่ 1893/2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556
รับโอน นายประชาคม จันทรชิต ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบและมอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมประธานกรรมการการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด และผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาที่ ท าหน้ า ที่ ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ครั้งที่ 2/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ประธานกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาภาค ประธานกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด และผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาที่ ท าหน้ า ที่
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ศธ 0601/38
ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 15 - 36
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระ ๓.๑ ความก้าวหน้าการจัดอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) และผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (นางสุปรียา ลาเจียก) แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ตามที่ รมว.ศธ. ได้ ม อบนโยบาย “ปี แ ห่ ง การรวมพลั ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา”
โดยวางเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยในส่วนของการจัดอาชีวศึกษามุ่งเน้นการพั ฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
ให้มีมาตรฐานเทียบได้ระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาการเรียนการสอนโดยขยายระบบทวิภาคี
ร่วมมือกับภาคการผลิตและสถานประกอบการมากขึ้น รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา
สถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญ เป็น 50 : 50 ภายในปี 2558
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม 2 คณะ คือ
(1) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 876/2556 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) โดยมี รมว.ศธ. เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการ กอศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
(2) คาสั่ งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1082/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน โรงแรมและท่องเที่ยว อัญมณีและ
เครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) ประกอบด้วย
- กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน มีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธานอนุกรรมการ และ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
- กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว มีนางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ เป็นประธานอนุกรรมการ
และนายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
- กลุ่ ม อาชี พอั ญมณีและเครื่องประดับ มีนายพรสิ ทธิ ศรีอ รทัย กุล เป็น ประธานอนุกรรมการ และผู้อานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
/สาหรับ…

-๙สาหรับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการแล้ว
สรุปได้ดังนี้
รมว.ศธ. ได้เป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สอศ. โดยมี รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล
ผู้ช่ว ยรัฐ มนตรี ป ระจากระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะผู้ บริห ารส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ โดย กรอ.อศ. จะเป็นกลไกที่สาคัญในการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เป็นรูปธรรม แนวทางการทางานร่วมกันของ กรอ.อศ. จากการ
หารือครั้งนี้
(1) ก าหนดความต้ องการก าลั งคนในแต่ ล ะกลุ่ ม อาชี พ ในทุ กระดั บเพื่ อน าไปใช้ ในการ
วางแผนการผลิตกาลังคนระดับอาชีวศึกษา
(2) ร่ว มแก้ไ ขปัญ หาการขาดแคลนกาลั ง คนของประเทศเป็น การเร่ง ด่ว น ทั้ง ในส่ว น
ของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
(3) ส่งเสริมสนับสนุน การกาหนดคุณวุฒิวิช าชีพ การพัฒนาหลักสูตรอาชีว ศึกษา และ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและร่วมผลักดัน
ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาให้ได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะ
(4) ส่งเสริมสนับ สนุน การขยายและยกระดับอาชีว ศึกษาทวิภ าคี โดยความร่ว มมือกับ
สถานประกอบการ
(5) ส่ งเสริ มสนับ สนุนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของครูอาชีวศึกษาและ
ครูฝึกในสถานประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาประสบการณ์ครูในสถานประกอบการ
(6) ส่งเสริมสนับสนุนการปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา โดยสถานประกอบการร่วมสนับสนุน
การแนะแนวอาชีพ
(7) ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาไทยไปสู่มาตรฐานอาเซียน และ
มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ มีการกาหนดความต้องการกาลังคนในแต่ละกลุ่มอาชีพเพื่อนาไปใช้วางแผนการผลิตและ
พัฒนากาลังคน โดยจะได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพ (Skill Cluster) นาร่องในระยะแรก
จานวน 12 กลุ่มอาชีพ คือ
(1) กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน
(2) กลุ่มแม่พิมพ์
(3) กลุ่มพลังงาน
(4) กลุ่มอาหาร
(5) กลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยว
(6) กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ
(7) กลุ่มก่อสร้าง
(8) กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(9) กลุ่มโลจิสติกส์
(10) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รวมโทรคมนาคม)
(11) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
(12) กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
/สานักงาน…

-๑๐สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการกาหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจากสถานประกอบการภาคการศึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมเพิ่มเติม
โดยจะเริ่มจากการสารวจรวบรวมความต้องการกาลังคน ไปจนถึงการประเมินรายได้ของผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
ปวช./ปวส. เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้โดยเร็ว ในส่วนของหลักสูตรนั้นจะมีการจัดทาหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ประกอบการและภาคการผลิต โดยจะมีทั้งในส่วนของการฝึกอบรม
ในระยะสั้น เช่น ฝึกอบรมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เร่งปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของอาชีวศึกษาเอกชนด้วย ถัดจากนั้นก็เป็นเรื่องที่จะจัดทาระบบ
แผนการผลิตกาลังคนระดับอาชีวศึกษา ทั้งระยะปานกลางและระยะยาวใน 5 ปี รวมทั้งจัดทาระบบการสนับสนุน
ภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ
2. จะมีการดาเนินการแนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพ : ชุมแพโมเดล โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
2.1 ปรับกระบวนทัศน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ
จากผู้อานวยความสะดวกเป็นผู้บริหารจัดการ ในการแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ
“โรงงานผลิตสินค้าต้องคานึงถึงแหล่งรับซื้อสินค้าฉันใด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องคานึงถึงสถานศึกษา
ที่นั กเรีย นจะต้องไปเรีย นต่อฉันนั้ น หากผลิ ตนักเรียนให้จบ ม.3 แล้ว ยุติบทบาท ก็ได้เพียงผลผลิ ต (Output)
แต่ไม่ได้ผลลัพธ์ (Outcome)”
2.2 การแนะแนวเชิงรุก
โดยต้ องน านั กเรี ย นไปรับ การแนะแนวจากสถานศึ กษาที่ เปิด สอนระดับ อาชีว ศึกษา
หากทาเพียงอานวยความสะดวกให้สถานศึกษาที่เปิดอาชีวศึกษาเข้ามาแนะแนวในสถานศึกษาตามรูปแบบเดิม
เป็นการทางานแบบตั้งรับ จะไม่สัมฤทธิผล
2.3 แนะแนวผู้มีอิทธิพล
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ม.3 ยั งไม่ มี วุ ฒิ ภ าวะเพี ยงพอในการตั ดสิ นใจ ทางเดิ น ชี วิ ตและ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ผู้มีอิทธิพลสูงสุ ดต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนว่าจะไปทางสายอาชีพหรือ
สายสามัญ คือผู้ปกครอง เพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องได้รับการแนะแนว
2.4 มองงานเห็นรายได้
ในการแนะแนวและจู ง ใจให้ ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย นตั ด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ สายวิ ช าชี พ
จาเป็นต้องให้นักเรียนเห็นสภาพจริงในอนาคต ทั้งอาชีพ ตาแหน่งงาน รายได้ และความมั่นคงในชีวิต บทบาทนี้ต้อง
อาศัยสถานประกอบการให้หลากหลายที่สุด
2.5 ดูแลเมล็ดพันธุ์อาชีวะ
หลังผ่านกระบวนการจากแนวคิดที่ 1-4 จะได้จานวนผู้ ตัดสินใจศึกษาต่อสายอาชีพ
ซึ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์อาชีวะ สถานศึกษาที่เปิดสอนอาชีวะต้องมีปฏิสัมพันธ์ สื่อสารให้ข้อมูลกับเด็กและ
ผู้ปกครองเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าเรียนต่อสายอาชีพจริง ๆ ในขณะเดียวกัน
ครูประจาชั้น ม.3 มีหน้าที่ดูแลนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนต่อสายอาชีพ
3. โครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย” เป็นโครงการระดมทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ
เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยให้ทุนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดีและยากจนเข้ามา
เรียนอาชีวศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช. จนถึงระดับ ปวส. (ระบบทวิภาคี) ทุนละ 100,000 บาท ประกอบด้วย

/3.1 การบริหาร…

-๑๑3.1 การบริหารจัดการโครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย” ได้มีการจัดตั้งคณะทางาน
ขั บเคลื่ อนความร่ ว มมื อภาครั ฐ และภาคเอกชน และได้ มี การวางระบบบริ หารโครงการ “รวมพลั งสร้ างช่ า ง
พัฒนาชาติไทย” แบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน และอาชีวศึกษา ภายใต้กรอบความคิด “ผู้ใช้ร่วมคิด
ผู้ผลิตร่วมกาหนด ภายใต้บริบทความรับผิดชอบ” โดยมีวัตถุประสงค์และลักษณะทุนดังนี้
วัตถุประสงค์
1. สร้างและพัฒนาเด็กช่าง ให้กับรัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อรองรับการขยายการลงทุน
2. สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนในสายอาชีวศึกษา
มากขึ้น เพราะเรียนจบแล้วมีงานทาและมีรายได้แน่นอน นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษามอบให้อีกด้วย
3. เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กช่าง โดยรัฐวิสาหกิจและเอกชนเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ
4. เป็นทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จนจบการศึกษาระดับประกาศนียบั ตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบทวิภาคี และมีโ อกาสในการทางานตาม
มาตรฐานฝีมือ
5. เพื่อสนั บ สนุ นการให้ โอกาสเด็กนักเรียนและอาจารย์อาชีวศึกษาได้เข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์ตรงในวิชาชีพจากรัฐวิสาหกิจและเอกชน
6. เกิดความร่ ว มมือจากรัฐวิส าหกิจและเอกชนในการช่ว ยพัฒ นาปรับปรุงหลักสู ตร
รวมทั้งส่งบุคลากรมาเป็นอาจารย์ให้กับอาชีวศึกษา
7. เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ ผู้ เรียนสายอาชีว ศึกษามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามความ
ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะของทุน
1. เป็นทุนที่ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดี (GPA > 2.70)
และมีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน ทุนละ 20,000 บาท/คน/ปี (ระยะเวลา 5 ปี เป็นเงิน 100,000 บาท/คน)
ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนสาเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบทวิภาคี
2. เป็นทุนที่ให้เปล่าโดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ
3. การให้ทุนเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2562 เป็นระยะเวลา 5 ปี
4. เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าฝึกประสบการณ์อาชีพตรง และมีโอกาสได้งานทา
หากได้รับการประเมินศักยภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3.2 การดาเนินการ
3.2.1 ออก Road Show พบสถานประกอบการโดยประธานกรรมการการอาชีวศึกษา,
กรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ บ ริ ห ารของ สอศ. ซึ่งได้ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่
29 พฤศจิกายน 2556 เข้าพบสถานประกอบการแล้วจานวน 17 แห่ง ได้แก่
(1) บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(2) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
(3) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
(4) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด
(5) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(6) บริษัท ล็อกเล่ย์ จากัด (มหาชน)
(7) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
(8) บริษัท โตชิบา จากัด (มหาชน)
/(9) บริษัท…

-๑๒(9) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(10) บริษัท ปตท. สผ. จากัด (มหาชน)
(11) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(12) บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
(13) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
(14) กระทรวงพลังงาน
(15) บริษัท มาร์ซัน จากัด
(16) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(17) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
3.2.2 ความร่วมมือที่ได้รับจากการออก Road Show
(1) ร่วมมือกับบริษัท ปตท. สผ. จากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ดาเนินการจัดทาหลักสูตรด้านพลังงาน
(2) ร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
กับสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สาขาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวนนักศึกษา 14 คน ดาเนินการแล้วในภาคเรียนที่ 2/2556
วิทยาลั ยพณิช ยการอินทราชัย สาขาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวนนักศึกษา 47 คน ดาเนินการแล้วในภาคเรียนที่ 2/2556
(3) ร่ วมมือกั บบริ ษัท เอเชี ย ซิ เคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จากัด (ในเครือของบริ ษั ท
ล็อกเล่ย์ จากัด (มหาชน)) ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี กับ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
(4) ร่วมมือกับบริษัท มาร์ซัน จากัด ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างเชื่อม
3.2.3 การดาเนินการ Road Show ครั้งต่อไป จะมีกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล นายจรูญ ชูลาภ และนางศิริพรรณ ชุมนุม ออก Road Show
พบสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อนาเสนอโครงการฯ
3.2.4 ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
(1) ประชาสั ม พั นธ์ ไ ปยั ง สถานประกอบการ จ านวน 2,066 แห่ ง (ข้ อ มู ล
ณ วันที่ 16 มกราคม 2557)
(2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ 0615/22
ลงวั น ที่ 6 มกราคม 2557 ขอความร่ ว มมื อ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สอศ. ทุ ก แห่ ง ด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ“รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย” โดยขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานประกอบการ
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อให้การสนับสนุนทุนการศึกษา โดยบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
สาขากระทรวงศึ กษาธิ การ ชื่ อบั ญชี รวมพลั งสร้ างช่ าง พั ฒนาชาติ ไทย เลขที่ บั ญชี 059-0-24109-5 ทั้ ง นี้
ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งสถานศึกษาจานวน 7 แห่ง ได้มีการรายงานผลการ
ดาเนิ น การประชาสั มพัน ธ์ให้ ส ถานประกอบการทราบแล้ ว จานวน 52 แห่ ง ขณะนี้มี จ านวนทุน ที่ ได้รับการ
สนับสนุนจานวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบประธาน อศภ. ประธาน อศจ. ดาเนินการเชิญชวน
สถานศึกษาในภาคและจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด
/วาระ ๓.2…

-๑๓วาระ ๓.2 การติดตามผลการดาเนินการด้านเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจาปีการศึกษา 2557
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ) และผู้อานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา (นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป) แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2557
1.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติโดยสานัก นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ตามข้อ 3.3 มอบให้สถานศึกษาแต่ละแห่งรายงาน
ผลการรับนักเรียน นักศึกษา ต่อ สอศ. ผ่านโปรแกรมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกาลังคนอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รายงานผลการรับนักเรียนโควตาพิเศษ ปวช. 1 และปวส. 1 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2557
1.2 ศูน ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและกาลั งคนอาชีว ศึกษาได้มีห นังสื อที่ ศธ 0612/001
ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 ให้ทุกสถานศึกษาลงทะเบียนการใช้โปรแกรมรับสมัครและรายงานผลแบบออนไลน์ทาง
www.vadmit.net ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2557
1.3 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. มี SMS ถึงผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทุกแห่ง
ปรากฏว่าวันที่ 17 มกราคม 2557 ยังมีสถานศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบหรือลงทะเบียนแล้วไม่กรอก
แผนการรั บ นั ก เรี ย นหรื อ ไม่ เ ปิ ด หลั ก สู ต ร ปวช. ปวส. อี ก 69 แห่ ง ส าหรั บ แผนรั บ สมั ค รที่ ส รุ ป ไว้ ใ นคราว
การประชุมผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทั่ว ประเทศ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี สรุปได้ดังนี้
ปวช. แผนตั้งไว้ 182,880 คน แผนเสนอรับ 168,594 คน
ปวส. แผนตั้งไว้ 109,576 คน แผนเสนอรับ 110,737 คน
2. สอศ. ได้จัดทาแบบการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อใช้ในการรับสมัครดังนี้
โปรแกรมรายงานผลออนไลน์ vadmit.net เป็นโปรแกรมรายงานผลการรับสมัครแบบเวลา
ณ ปัจจุบัน (REAL TIME) จะแสดงผลประกอบด้วย
- แผนการรับนักเรียนตามสาขางานแสดงแถบ สีเหลือง พร้อมระบุจานวน
- ผลการสมัครเข้าศึกษาต่อแสดงแถบ สีแดง พร้อมระบุจานวน
- ผลการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแสดงแถบ สีเขียว พร้อมระบุจานวน
- แยกตามลาดับจาก ภาค จังหวัด และสถานศึกษา
3. การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.vadmit.net
4. สอศ. ได้จัดทาแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 จาแนกตามภาคเพื่อเป็น
ข้อมูลในการดาเนินงาน ดังรายละเอียดใน www.vadmit.net และเอกสารประกอบการประชุมหน้า 63 - 75
ส าหรั บ การรั บ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2557 เลขาธิ ก าร กอศ. ได้ ม อบนโยบาย
ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ คือ “ให้ได้เด็กเพิ่ม แต่เด็กต้องมีคุณภาพ” โดยขอให้ประธาน อศจ. ตรวจสอบด้วยว่า
ในจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบนั้นมีสถานศึกษาสายสามัญอยู่เท่าใด และนักเรียนไปศึกษาต่อที่ไหนบ้าง แล้วรายงานให้
สอศ. ทราบประมาณหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อจะได้วางแผนในการดาเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ขอให้
ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. ร่วมกันดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาในความรับผิดชอบให้ดาเนินการดังนี้
1. ดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรวมทั้งภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด น่าอยู่ น่าเรียน
รวมถึงอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้มีความพร้อมสาหรับการเรียนการสอน เพื่อเป็นศักยภาพในการเพิ่มจานวน
นักเรียน นักศึกษา
2. ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างเคร่งครัด
/3. ขอให้สถานศึกษา…

-๑๔3. ขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งเตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
ในการรับเด็กมาเข้าศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา เพราะขณะนี้ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยประธานกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) และ สพฐ. ได้ให้การสนับสนุน/ให้ความร่วมมือ
ในการเพิ่มจานวนนักเรียน นักศึกษามาเข้าสายอาชีวศึกษาอย่างเต็มกาลัง
4. สอศ. ได้จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับช่องทางการศึกษาและโอกาสในสายงาน
แมคคาทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ โดยได้นามอบสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและมอบประธาน อศภ. และประธาน อศจ. นาผลการประชุมไปพิจารณา
ดาเนินการโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ให้นาผลการดาเนินการไปนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ.
ทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น ด้วย
วาระ ๓.3 ความก้า วหน้า การดาเนินการสถาบัน การอาชีวศึกษาและกรอบการพิจารณา
หลักสูตรปริญญาตรีของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายบุ ญ ส่ ง จ าปาโพธิ์ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครราชสี ม า ในฐานะประธาน
คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การด าเนิ น การจั ด ตั้ ง สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. 2551 เป็นไปตามกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 จานวน
19 สถาบั น มีส ถานศึกษาที่เข้ าสั งกัดสถาบั นการอาชีว ศึกษา จานวน 161 แห่ ง และกฎกระทรวงการรวม
สถานศึกษา
เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556 จานวน 4 สถาบัน มีสถานศึกษาที่เข้า
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จานวน 41 แห่ง รวม 202 แห่ง ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม หน้า 76 – 80 ดังนี้
1. การสรรหากรรมการสภาสถาบัน
การสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นไปตามกฎกระทรวง กาหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่งในสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
- กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 19 สถาบัน ดาเนินการแล้วเสร็จ (ยกเว้นตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา)
- สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
ดาเนินการแล้วได้แก่
(1) นายกสภาสถาบัน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) กรรมการสภาสถาบันจานวนสี่ คน ซึ่งเลื อกจากบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ
(4) กรรมการสภาสถาบันจานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถาบันจานวน
สองคนและครูหรือคณาจารย์ประจาที่มิได้เป็นผู้บริหารจานวนสองคน
ยังไม่ได้ดาเนินการได้แก่
(2) กรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้อานวยการสถาบัน
(5) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
สถาบัน โดยคาแนะนาของกรรมการสภาสถาบัน ตาม (3) และ (4)
2. การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา
/การจัดตั้ง…

-๑๕การจัดตั้งส่วนราชการในสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2551 มาตรา 18 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักงานผู้อานวยการสถาบัน วิทยาลัย สานัก ศูนย์
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ทาเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานผู้ อ านวยการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ส านั ก ศู น ย์ ห รื อ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ทาเป็นข้อบังคับสถาบัน
ดาเนินการแล้วได้แก่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา 18 สถาบัน
และอยู่ระหว่างรอประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
ยังไม่ได้ดาเนินการได้แก่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน
เนื่องจากต้องมีกรรมการสภาสถาบันครบ จึงจะสามารถดาเนินการได้
สาหรับการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานผู้อานวยการสถาบัน วิทยาลัย สานัก ศูนย์หรือ
หน่ ว ยงานที่ เรี ย กชื่ออย่ างอื่น ที่มี ฐ านะเทีย บเท่าวิทยาลั ยต้องจัด ทาเป็นข้อบั งคับสถาบั น ภายหลั งที่ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จากนั้นเป็นการนาเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อขอกาหนดกรอบ
อัตราตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบัน และบุคลากรทางการศึกษา ให้กับหน่วยงานภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา
ซึ่งขณะนี้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประสานกับ ก.ค.ศ. เพื่อจัดทาข้อเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจ ในการขอกาหนดกรอบอัตราตาแหน่ง โดยเบื้องต้น อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจได้อนุมัติในหลักการให้
กรอบตาแหน่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ จานวน 14 ตาแหน่ง ยกเว้น ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์
อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป สาหรับผู้อานวยการสถาบัน มีทั้งคนใน คนนอก ส่วนราชการที่สาคัญ
ซึ่งจะมีชื่อแตกต่างกันบ้างในบางสถาบัน (เฉพาะใต้ 3 , เหนือ 4 , ที่มีความแตกต่าง)
(1) สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
(2) สานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
(3) สานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
(5) อาชีวศึกษาบัณฑิต
(6) วิทยาลัย
3. กรอบการพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรที่มีความแตกต่างจากหลักสูตร
มหาวิทยาลัยทั่วไป เป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติและจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หลักสูตรเน้นผู้เรียนให้มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ เป็นการเฉพาะสอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ
ตอบโจทย์ตามความต้องการของสถานประกอบการในการเสนอหลักสูตรเข้ารับราชการพิจารณาตามขั้นตอนขอ
อนุมัติหลักสูตรโดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องมีการดาเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะและเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาการนาเสนอขออนุมัติ
สาหรับขั้นตอนการขอเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา มีดังนี้
1. สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจาสาขาวิชาที่ขอเปิดสอน
2. สถาบันดาเนินการพัฒนาหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาที่ขอเปิดสอน
/3. คณะอนุกรรมการ…

-๑๖3. คณะอนุกรรมการวิชาการของสถาบันพิจารณาหลักสูตร ตามลาดับขั้นตอน คือ
3.1 สภาสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร
3.2 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
3.3 คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ พิจารณาหลักสูตร
3.4 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
3.5 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้หลักสูตร
3.6 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหลักสูตร
3.7 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อม
3.8 คณะกรรมการออกประเมินความพร้อม ณ สถาบันที่ขอเปิดสอน
3.9 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาผลการประเมินความพร้อม
3.10 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาอนุญาตให้เปิดสอน
3.11 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทาประกาศให้เปิดสอนและรับนักศึกษา
3.12 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี
3.13 คณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผล
ประเด็นแนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามข้อแนะนา
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ความแตกต่างจากหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาทั่ว ๆ ไป
- ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ภายใต้ MOU อย่างน้อย 5 ปี
- รับผู้มีงานทามาเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดศักยภาพบุคลากรตามความต้องการของสถานประกอบการ
- สาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทาจะได้ค่าตอบแทนตามสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ ซึ่งสูงกว่าการจ้างงานในภาครัฐ
- เป็นหลักสูตรแบบ Custom-made ต่อยอดระดับ ปวส. สายตรง ระบบทวิภาคี
- เป็นหลักสูตรต่อเนื่องรับผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. เท่านั้น
- รับผู้เรียนจานวนจากัด ไม่เกินกลุ่มละ 20 คน เพื่อเน้นการปฏิบัติจริง
2. ความเชี่ยวชาญเฉพาะของผู้สาเร็จการศึกษา
- การเรียนการสอนเน้นฝึกปฏิบัติตามฐานสมรรถนะวิชาชีพ
- เป็นสาขาวิชาชีพเฉพาะทางตามความต้องการของสถานประกอบการ
- มีการประเมินมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพก่อนสาเร็จการศึกษา
- เป็นหลักสูตรต่อยอดระดับ ปวส. มุ่งสู่ความเป็นนักเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการชั้นสูง
ที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์เฉพาะตน
3. การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติ
โดยมีการจัดการฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา หรือครึ่งเวลา
ของหลักสูตร จานวนหน่วยกิตในสถานศึกษา และสถานประกอบการ 50 : 50
4. การจัดรายวิชาหมวดทักษะชีวิต
- เป็นรายวิชาที่เป็นทักษะที่เกี่ยวกับงานอาชีพ
- เป็นรายวิชาที่บูรณาการสาระต่าง ๆ ของการดารงชีวิตต่อไปนี้ไว้ในรายวิชา ได้แก่ เรื่อง
ความปลอดภั ย เรื่ องสิ่ งแวดล้ อม เรื่ องเศรษฐกิจ พอเพียง เรื่องอาชีว ะอนามัย เรื่อ งระบบคุณภาพ และเรื่อ ง
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
/5. การจัด…

-๑๗5. การจัดรายวิชาหมวดทักษะอาชีพ
- จัดเป็นหมวดหมู่ให้ผู้เรียนมีความชานาญเฉพาะทาง
- จัดรายวิชาในแผนการเรียนโดยไม่ซ้ากับระดับ ปวส.
- เน้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานอาชีพนั้น ๆ
- เน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง
- เน้นวิชาโครงการหรือวิจัยพัฒนาวิชาชีพที่เป็นงานพัฒนา นวัตกรรม และแก้ไขปัญหางานอาชีพ
6. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
- เน้นจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยลงนามความร่วมมืออย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
- การเรียนรู้และฝึกอาชีพในสถานประกอบการต้องต่อเนื่องทั้งภาคเรียน
- มีแผนการเรียนในสถานศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการชัดเจน มีตัวชี้วัดในการ
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
- สาเร็จการศึกษาแล้ว ประกันการมีงานทาและได้รับค่าตอบแทนสูงตามสมรรถนะวิชาชีพ
7. การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
- ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้และฝึกอาชีพจริง ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
- สถานศึ กษาร่ ว มวางแผนการสอนกับ สถานประกอบการทุ ก กระบวนการตั้ ง แต่ ก าร
วางแผน การฝึกการนิเทศติดตามผลและการวัดประเมินผล
8. ผู้สอน
ดาเนินการสอนโดยคณาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษาและผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพ
เฉพาะจากสถานประกอบการ ตามเกณฑ์ของอุดมศึกษา ดังนี้
- อาจารย์ประจาหลักสูตร ปริญญาโทตรงสาขาอย่างน้อย 2 คน และปริญญาโทสาขาที่
เกี่ยวข้องมีวุฒิปริญญาตรีตรงสาขา 3 คน รวม 5 คน
9. ครุภัณฑ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดและอาคารสถานที่
โดยใช้ ค รุ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อาคารสถานที่ ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
ในสถานศึกษาและการฝึกปฏิบัติจากสถานประกอบการ
10. อัตลักษณ์ของหลักสูตร
- เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
- เน้นการเปิดสาขาวิชาชีพใหม่ตามความต้องการของสถานประกอบการ
- มีการประเมินมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพก่อนสาเร็จการศึกษาทั้งฝ่ายผู้ผลิตและผู้ใช้กาลังคน
- มุ่งเน้ นการพัฒ นาบุ คลากรของสถานประกอบการ ของสาขาวิชาชีพเฉพาะให้ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
11. การจัดสรรงบประมาณ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมาจัดสรรให้ทั้งปี 1,500,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดประชุม บริหารจัดการสานักงานทุกส่วน
ซึ่งจากการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดพบว่าบางสถาบันทางานได้ตามตัวชี้วัดที่กาหนด แต่บางสถาบันอาจจะต้องมี
การเพิ่มเติมอีก สาหรับในปีนี้ช่วงแรกจะจัดสรรงบประมาณให้ 1,000,000 บาทก่อน ถ้าหากจะมีการของบประมาณ
เพิ่มเติม นอกเหนือกว่านี้จะต้องทาแผนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อกาหนดตัวชี้วัดตามเนื้อหางานในส่วนที่เพิ่มอีกครั้ง
12. ในการบริ ห ารจั ดการของสถาบัน การอาชีว ศึกษา คือ เครือข่ายส าคัญจะต้ องเป็นการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
/มติที่ประชุม…

-๑๘มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. นาผลการประชุม
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
วาระ ๓.๔ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (นายพีระพล พูลทวี) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ข้อมูลการใช้ จ่ ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 โดยได้จัดทา
เอกสารข้ อมู ล รายละเอี ย ดในการบริ ห ารงบประมาณของส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาแยกเป็ น
รายจังหวัดนามอบให้แต่ละจังหวัดในห้องประชุม สาหรับแผนการโอนจัดสรรงบประมาณปี 2557 ไตรมาสที่ 2
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษามีแนวทางในการดาเนินการดังนี้
1. โอนจั ดสรรค่า ตอบแทนพนักงานราชการ อีก 7 เดือน ไม่รวมค่าตอบแทนเพิ่มประจาปี
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ขึ้นอยู่กับ กจ.1 สานักอานวยการ)
ข้อเสนอแนะ ให้สถานศึกษาประสานกับ กจ.1 สานักอานวยการ โดยด่วน หากให้โอนจัดสรร
ไม่ถูกต้อง จะทาให้มีปัญหามากกับการเบิกจ่ายเงิน
ข้อที่ควรสอบถามให้ชัดเจน คือ
1. เงินเดือนต่อเดือน
2. วงเงินที่ขาดทั้งปี
3. จานวนอัตราพนักงานราชการที่มีและเพิ่มขึ้น หรือลาออกหรือไม่บรรจุตามอัตราที่ได้
2. โอนจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนฟรี
15 ปี งวดที่ 2 และงบดาเนินงาน งวดที่ 2
ข้อเสนอแนะ ให้สถานศึกษาประสานโดยด่วนกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.) เพื่อให้จานวนยอดนักศึกษาและบุคลากรถูกต้อง
ข้อควรตรวจสอบและปรับปรุง
1. ความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาและบุคลากร
2. การปรับปรุงในส่วนของนักศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลง
3. โอนจัดสรรเงินอื่น ๆ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าบ้าน
4. การรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อจัดสรรงบประมาณ (BMS) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีหนังสือแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบและพิจารณาดาเนินการแล้ว
ตามหนังสือต่อไปนี้
4.1 หนั ง สื อ สานั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ ศธ 0612/1808 ลงวั น ที่
17 เมษายน 2556 เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณต่อหัวปีงบประมาณ พ.ศ.2557
งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 ส.ค. 56 – 3 ก.ย. 56
งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 56 – 7 ม.ค. 57
งวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 56 – 10 มิ.ย. 57
4.2 หนั ง สื อ สานั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ ศธ 0612/6178 ลงวั น ที่
29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
งวดที่ 2 ขยายเวลาเพิ่ม 3 วัน จาก
เดิม ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 56 – 7 ม.ค. 57
เป็น ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 56 – 10 ม.ค. 57
/จากการปิด…

-๑๙จากการปิดระบบครั้งที่ 2 ณ วันที่ 20 ม.ค. 57 เวลา 10.00 น. สรุปได้ดังนี้
- สถานศึกษาที่มีข้อมูลนักเรียนนักศึกษาซ้าซ้อนกันและยังไม่ดาเนินการแก้ไข จานวน 8 แห่ง คือ
1. วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
2. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
3. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
4. วิทยาลัยเทคนิคสันกาแพง
5. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
6. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
7. วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
-

สถานศึกษาที่ยังไม่นาเข้าข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบ 2 แห่ง คือ
1. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- สถานศึกษาที่ยังไม่นาเข้าข้อมูลนักเรียนนักศึกษานอกระบบ 12 แห่ง คือ
1. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
3. วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
4. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์
6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
7. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
8. วิทยาลัยการอาชีพนาแก
9. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
10. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
11. วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร (ยังไม่รบั รองความถูกต้องของข้อมูล)
12. วิทยาลัยเทคนิคถลาง
4.3 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0604/706 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556
เรื่อง แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนเป้าหมายจานวนนักศึกษา และแผนเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2557 โดยได้จัดส่ง
เป้ าหมายจ านวนนั กศึ กษาและแผนการจั ด สรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2556 (แก้ไ ข) และแบบข้อ มู ล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามรายจ่ายประจาขั้นต่าและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฎหมายให้สถานศึกษาด้วยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. รวมทั้งผู้อานวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษานาผลการประชุมไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระ 4.1 บั ญ ญั ติ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นกลางและผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
/ที่ปรึกษา…

-๒๐ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สอศ. ได้มี
หนั ง สื อ ที่ ศธ 0606/204 ลงวั น ที่ 15 มกราคม 2557 แจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตรฐานการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อให้มี
มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกสถานศึกษา ดังนี้
1. อยู่ประจาสถานศึกษา
2. ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
3 บริหารงานด้วยความโปร่งใส และใช้หลักธรรมาภิบาล
4. ตรวจเยี่ยมเยียนห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ
5. เน้นทวิภาคีจริงจังและเป็นรูปธรรม
6. ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
7. เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นสถานศึกษาที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจ
8. ให้ความสาคัญและใส่ใจกับครูและบุคลากรแบบกัลยาณมิตร
9. มุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีทั้งทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
ในเรื่ องนี้ สอศ. จะมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานดังกล่ าวโดยมี
ตัว ชี้ วั ด เป็ น ตั ว ก าหนด ขณะนี้ ไ ด้ ม อบให้ ส านั ก ติ ดตามและประเมิ น ผลการอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ก าหนดรู ป แบบ
การประเมินและดาเนินการติดตาม เพื่อเป็นสูตรปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป
มติ ที่ประชุม รั บ ทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. นามาตรฐาน
การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 9 ประการ ไปแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไป
วาระ 4.2 เกณฑ์การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นวิทยาลัยเทคนิค/วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (นายประชาคม จันทรชิต ) แจ้งให้
ที่ประชุมทราบและพิจารณา ดังนี้
ตามที่ค ณะทางานกาหนดหลั กเกณฑ์ การพิ จารณายกระดับสถานศึ กษาในสั ง กัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเปลี่ ย นชื่ อ สถานศึ ก ษาเป็ น
วิทยาลัยเทคนิคของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะทางานฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นวิทยาลัยเทคนิค จะต้องผ่านเกณฑ์
การพิจารณาดังนี้
ปัจจัยภายใน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็นประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1.1 สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. ไม่น้อยกว่า 5 สาขาวิชา
1.2 สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวส. ไม่น้อยกว่า 3 สาขาวิชา
1.3 มีการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี
1.4 สถานศึกษามีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1.5 สถานศึกษามีจานวนนักศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่น้อยกว่า 800 คน
2. ด้านทรัพยากรบุคคล
2.1 มีจานวนครูผู้สอนที่ตรงกับสาขาที่เปิดสอนอย่างเพียงพอ
2.2 มีสัดส่วนครูผู้สอนต่อนักศึกษาทั้งหมดของสถานศึกษา 1 ต่อ 25 คน
2.3 มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนปฏิบัติการอย่างเพียงพอ
/3. ด้านบริหาร…

-๒๑3. ด้านบริหารจัดการ
3.1 ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
3.2 ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
3.3 ผ่านการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพระดับหน่วย
3.4 ผ่านการประเมินงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
3.5 มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
4. ด้านอาคารสถานที/่ สื่อ วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์
4.1 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
4.2 มีห้ องหรื อศูนย์ การเรียนรู้ เช่น ห้ องสมุด ห้ องอิ นเตอร์ เน็ต ห้ องปฏิบั ติการทางภาษา
ศูนย์ศึกษาอาเซียน เป็นต้น
4.3 มีหนังสือ เอกสาร ตาราทางวิชาการในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะด้าน
ในสัดส่วนต่อนักศึกษาที่เหมาะสม
4.4 สถานศึกษามีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม
4.5 มีครุภัณฑ์และเครื่องมือ เครื่องจักรที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างเพียงพอ
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
1. มีผลการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
2. มีจานวนสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการเพียงพอ
3. มีจานวนผู้เรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในเขตพื้นที่บริการเพียงพอในการเข้าศึกษาต่อ
4. มีจานวนสถานประกอบการรองรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
5. มีชมรม สมาคม องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
6. ระยะทางห่างจากอาเภอเมืองหรือวิทยาลัยเทคนิคประจาจังหวัด ไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร
7. วิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตปกครองพิเศษ หรือไม่มี
วิทยาลัยเทคนิคประจาจังหวัด เป็นต้น
สาหรับการประเมินผล จะประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนดแต่ละหัวข้อแบบ “ผ่าน” กับ “ไม่ผ่าน”
แล้ ว น าผลของหั ว ข้ อ ที่ ผ่ า นมาคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ทั้ ง นี้ ผลการประเมิ น ของสถานศึ ก ษาที่ ข อเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
วิทยาลัยเทคนิค จะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยในการประเมินผลประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาแต่ละภาคจะเป็นผู้ประเมินผล โดยประธานฯ จะต้องแต่งตั้งกรรมการอีก 3 ท่าน เพื่อร่วมประเมินผล
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. ดาเนินการแจ้ง
สถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบทราบ/พิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
วาระ 5.1 ความก้าวหน้าการบริหารจัดการด้านวิชาการ
5.1.1 ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรเร่งด่วนตามนโยบายคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวณิช ย์ อ่วมศรี) และผู้อานวยการสานัก มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (นายประชาคม จันทรชิต) แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
โครงการพั ฒ นาหลั กสู ตรอาชี ว ศึ กษาเพื่ อรองรับ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี เป็ นโครงการ
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 2557 ซึ่งบรรจุอยู่ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา แผนงานพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งจะดาเนินการพัฒนาหลักสูตร จานวน
6 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
/สาขาวิชา…

-๒๒สาขาวิชา
วิทยาลัยเจ้าภาพ
1. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
2. สาขาวิชาพลังงานทดแทน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีขนส่งระบบราง
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
4. สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการน้า
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง เสียง และสื่อประสม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคพลังงาน และสาขาวิชาพลังงานทดแทนถูกเร่งรัด
ให้ดาเนินการโดยเร่งด่วนโดยประธานกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้ทันในปีการศึกษาที่
1/2557 สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงได้ขออนุมัติโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน และสาขาวิชาพลังงานทดแทนก่อน (อยู่ระหว่าง
รอจั ด สรรงบประมาณ) ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฯ ครั้ ง ที่ 1 แล้ ว เมื่ อ วั น ที่
11 – 14 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ร่วมกับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท
บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โดยร่วมกันศึกษาสมรรถนะและความต้องการ
ของสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1 ได้ยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศัก ราช 2557 ประเภทวิช าอุต สาหกรรม สาขาวิช าเทคนิค พลั งงาน ในส่ ว นของจุด ประสงค์ส าขาวิช า
มาตรฐานการศึกษาวิช าชีพ โครงสร้ า งหลั กสู ตร และรายวิช าจากหมวดวิช าต่าง ๆ ตามโครงสร้า งหลั กสู ต ร
โดยมอบหมายให้กรรมการพัฒนาหลักสูตรแต่ละท่านไปเขียนคาอธิบายรายวิชาให้ครบถ้วน แล้วนากลับมาวิพากษ์
อีกครั้งร่วมกับสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรครั้งที่ 2 มีกาหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 หลังจากนั้นจะดาเนินการจัดทา
รายการครุภัณฑ์ จัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน อบรมและพัฒนาครูผู้สอน (รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการที่แนบ) เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทันในปีการศึกษาที่ 1/2557 ต่อไป
ในสาขาวิชาที่เหลืออีก 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีขนส่งระบบราง สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการน้าและสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง เสียง และสื่อประสม ได้ขออนุมัติ
โครงการในภาพรวมภายใต้โ ครงการปฏิรู ป หลั กสู ตร สื่ อ และการจัด การเรี ยนการสอนเพื่อยกระดับ คุณภาพ
การศึกษา แผนงานพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระดับ ปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณจากสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบประธาน อศภ. และประธาน อศจ. พิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.1.2 ผลการดาเนินการโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวณิชย์ อ่วมศรี) และผู้อานวยการสานัก มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (นายประชาคม จันทรชิต) แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
การดาเนิน โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีว ศึกษาแบบครบวงจร ได้ดาเนินโครงการ
โดยส่ ง เสริ ม การท าธุ ร กิ จ ให้ ส ถานศึ ก ษา ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2556 นั้ น ได้ มี ที ม ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ เ ข้ า การอบรม
เสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการจานวน 100 ทีม หลังจากนั้นคัดเลือกให้เหลือเพียง 20 ทีม และเข้าอบรม
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ประกอบการจริง
/สานักงาน…

-๒๓สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการคัดเลือกและแสดงผลงานของทีมธุรกิจที่
ดีเ ด่น เมื่อ วัน ที่ 23 ธัน วาคม 2556 ณ ห้ องประชุ ม 4 และลานด้ านหน้ าตึ กส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เวลา 09.00 -17.00 น. ผลการคัดเลือกที่จะเข้ารับรางวัลไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา
สถาบันอาชีวศึกษาประเทศสิงคโปร์ (ITE College East) ในวันที่ 25-27 มกราคม 2557 จานวน 3 ทีม ดังนี้
1. ประเภทแผนธุรกิจดีเด่น ได้แก่ ข้าวแช่ไฮเทค วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
2. ประเภทผลประกอบการดีเด่น ได้แก่ MIRA TAFFY วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
3. ประเภทแผนนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ได้แก่ Para Soft Toys วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นอกจากนี้มีรางวัลประเภทขวัญใจกรรมการ ได้แก่ ทีมภาพนูนต่าจากรกมะพร้าวจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และทีมเครื่องแยกฝากระป๋องกาแฟ 2 in 1 จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ส่วนในปีงบประมาณ 2557 ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในการด าเนิ น การโครงการบ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาแบบครบวงจรในระดั บ ภ าคและระดั บ ชาติ
ซึ่งขณะนี้ ใน ระดั บ ภาคกาลั งดาเนิ น การประเมินผลการดาเนินการโครงการ โดยจะส่ งผลการประเมินมายั ง
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพภายในเดือนมกราคม 2557 และจะดาเนินการระดับชาติ ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2557
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. พิจารณาดาเนินการ
หาแนวทางเพื่อให้การดาเนินการโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสามารถเชื่อมโยงต่อโครงการกองทุน
ตั้งตัวได้ต่อไป
5.1.3 ผลการดาเนินการฝึกอบรมครู ขยายผลรูปแบบ ITE-Model
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวณิช ย์ อ่วมศรี) และผู้อานวยการสานัก มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (นายประชาคม จันทรชิต) แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
การจัดฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ภายใต้โครงการความร่วมมือ Institute - of Technical
Education (ITE) ประเทศสิงคโปร์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตรและการประเมิน “Capacity Building Project :
Training of Traininers in Curriculum Development and Assessment Skills”
การสัมมนาขยายผลการฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ภายใต้โครงการความร่วมมือกับ Institute of Technical Education (ITE) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านหลักสูตรและการประเมิน “Capacity Building Project : Training of Traininers in Curriculum Skills”
ซึ่ง Development and Assessment เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กับ Institute of Technical Education (ITE) ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน
จากมูลนิธิเทมาเส็ก (Temaskek Foundation)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการฯ คื อ เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
การประเมินผลการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาในรูปแบบ ITE Model ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ได้แก่ ผู้เรียน และตลาดแรงงาน (สถานประกอบการ) และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
รู ป แบบความร่ ว มมื อ ของโครงการความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นหลั ก สู ต รและ
การประเมินผลนี้ มีโครงสร้างการดาเนินงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ การจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร ระยะเวลา 10 วัน ในประเทศไทยโดยเชิญผู้แทนจากภาคเอกชน ร่วมพัฒนาหลักสูตรด้วย ส่วนที่ 2
คือ การจัดฝึกอบรมด้านการประเมินผลและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระยะเวลา 5 วัน และส่วนที่ 3
คือ การจัดประชุมสัมมนาขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
/ภายใต้กรอบ…

-๒๔ภายใต้กรอบการดาเนินงานโครงการ กาหนดการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรให้กับกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 4 รุ่ น ๆ ละ 25 คน โดยเมื่ อกลุ่ มเป้า หมายในแต่ ล ะรุ่ นผ่ านการฝึ ก อบรมส่ ว นที่ 1 ในประเทศไทย
เป็นระยะเวลา 10 วัน และในประเทศสิงคโปร์ จานวน 5 วันแล้ว จะต้องจัดสัมมนาขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมาย
อีก 100 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนที่ 3 การดาเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่ 1
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรด้านอุตสาหกรรม ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
แม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์
การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 นี้ เน้นสาขาวิชาด้านเกษตรกรรมและประมงใน 4 สาขา
ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การแปรรูปพืช การผลิตสัตว์ และเทคโนโลยีภูมิทัศน์ โดยขณะนี้เป็นการจัดกิจกรรม
ในส่วนที่ 3 คือ การสัมมนาขยายผลการฝึกอบรมไปยังผู้เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการฝึกอบรมใน รุ่นที่ 2 นี้ สถาบัน ITE ประเทศสิงคโปร์ ได้จัดส่ง Mr.Richard Lee และ
Ms.Janice Lum, ITE Consultants มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาหลักสูตร
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. พิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สมอ. จะเป็นผู้ติดตามผลการดาเนินการต่อไป
5.1.4 การจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (นายมงคลชัย สมอุดร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษากาหนดจั ดงานประกวดสิ่ ง ประดิ ษฐ์ ของคนรุ่น ใหม่
ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1. กาหนดจัดการประกวด ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
2.1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่าน
การประกวดในระดับภาค 5 ภาค เข้าร่วมการประกวด จานวน 211 ผลงาน
2.2 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
2.3 การประกวดการนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
2.4 การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพฟรีตลอดการจัดงาน
2.5 กิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ
2.6 ผลงานนาโนเทคโนโลยีของ สอศ.
2.7 การถ่ายทอดการจัดงานตลอด 4 วัน ผ่าน R-Radio Network
3. สถานศึกษาลงทะเบียนติดตั้งผลงานวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. – 20.00 น.
4. พิธีเปิดงาน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หรือ รมช.ศธ. หรือเลขาธิการ กอศ. เป็นประธาน(ตามแต่จะมอบหมาย)
5. กาหนดการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ
ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ฯ
6. ให้อาชีวศึกษาจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด
ส่งเอกสารการประกวดที่เข้าร่วมการประกวดในระดับจังหวัด
6.1 ภาคเหนือ ส่งที่วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
/6.2 ภาคตะวันออก...

-๒๕6.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
6.3 ภาคกลาง ส่งที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
6.4 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ส่งที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
6.5 ภาคใต้ ส่งที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
7. สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาจะได้โอนจัดสรรงบประมาณให้กับ
7.1 สถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
7.2 สถานศึกษาเจ้าของผลงานที่เข้าร่วมการประกวดในระดับจังหวัด (ทั้งที่ผ่านเข้ารอบและ
ไม่ผ่านเข้ารอบ) โดยสถานศึกษาที่มีเอกสารรายงานจึงจะได้รับงบประมาณ
ทั้งนี้ ขอให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 หากเกินกาหนดจะถือว่า
สถานศึกษาไม่ประสงค์จะรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการวิจัยฯ
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. ดาเนินการแจ้งสถานศึกษา
ในความดูแลรับผิดชอบทราบ/พิจารณาดาเนินการต่อไป
5.1.5 การดาเนินการจัดการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวณิชย์ อ่วมศรี) และผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (นายมงคลชัย สมอุดร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุมหน้า 99 - 100 สรุปได้ดังนี้
การจัดประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการกระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษาภายใต้การวิจัยและพัฒนาการจัด สถานที่
เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “ปีแห่งการ
รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” และกรอบนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการพัฒนา
คุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้ในระดับสากล และเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ซึ่งกาหนดระยะเวลา
การประกวดฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องเลื่อนระยะเวลาการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 เดิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เป็นตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ระยะเวลาดาเนินการการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
การประกวดรอบแรก
การประกวดรอบตัดสิน ระดับภาค
ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
ภาคส่งผลการตัดสิน
การประกวดรอบตัดสิน ระดับชาติ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกาศผลการตัดสิน

วัน เดือน ปี
เดือน กุมภาพันธ์ 2557
เดือน มีนาคม 2557
เดือน เมษายน 2557

ผู้รับผิดชอบ/ทุกภูมภิ าค
ประธานกรรมการประเมินฯ ระดับภาค
ประธานกรรมการประเมินฯ ระดับภาค
ประธานกรรมการประเมินฯ ระดับภาค

เดือน พฤษภาคม 2557
เดือน มิถุนายน 2557

สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

2. รายชื่อประธานกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556 ทุกภูมิภาค 5 ภาค ดังนี้
/ที.่ ..

-๒๖ที่
1
2
3
4
5

รายชื่อประธานกรรมการประเมินฯ
ระดับภาค
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นางณพสร สวัสดิบญ
ุ ญา ผอ.วอศ.ธนบุรี
ภาคกลาง
นายนนทพงศ์ ยอดทอง ผอ.วท.สระบุรี
ภาคเหนือ
นางคนึงนิจ พรหมเนตร ผอ.วอศ.เชียงราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสมผัด อินทรมา ผอ.วก.แก้งคร้อ
ภาคใต้
นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผอ.วช.พัทลุง
ภูมิภาค

หมายเหตุ

3. สรุปจานวนสถานศึกษา/ผลงานที่สมัครเข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 แบ่งตามประเภทวิชาและภูมิภาค รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
คหกรรม
เกษตรกรรม
ศิลปกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สามัญสัมพันธ์
รวมทั้งหมด

ภาคตะวันออกและ
กทม.
จานวน
สถาน
ผลงา
ศึกษา
น

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

จานวน

จานวน
สถาน
ผลงาน
ศึกษา

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
จานวน
สถาน
ผลงาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

ผลงาน

ภาคใต้
จานวน
สถาน
ศึกษา

ผลงาน

4
2
4
-

8
2
2
5
-

14
2
1
3
1

35
8
2
6
2
1
2

11
7
7
-

19
18
5
15
7
5
-

27
14
1
3
1
1

59
51
9
12
6
4
7
4

9
6
1
2
1
-

10
8
5
3
1
1
1
1

1
11

3
20

1
22

6
62

1
26

6
75

1
48

13
165

19

1
31

จากข้อมูลข้างต้นได้สรุปรวมจานวนสถานศึกษาที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่
เรี ยนรู้ เทคโนโลยี เฉพาะทางอาชีว ศึก ษา ประจาปีก ารศึก ษา 2556 ทั้ง หมด 126 แห่ง รวมผลงานทั้ งสิ้ น
จานวน 353 ผลงาน (ข้อมูล ล่าสุด ณ วัน ที่ 16 ธันวาคม 2556) ทั้งนี้ สอศ. ขอฝากผู้บริห ารสถานศึกษา
ในสังกัด สอศ. ทุกแห่ง มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ดีเพื่อเป็นภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษา สาหรับ
การเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ส ถานการณ์ ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งซึ่ ง ท าให้ เ ด็ ก เสี ย โอกาสด้ า นการเรี ย นการสอนจึ ง ขอให้ มี
การหาวิธีการสอนชดเชย
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. พิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้าเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป
5.1.6 การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT อาชีวศึกษา
รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (นายวณิ ช ย์ อ่ ว มศรี ) และผู้ อ านวยการ
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา (นายจาตุ รั น ต์ วั ฒ นประที ป ) แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
ตามรายละเอียดเอกสารหน้า 107 – 112 สรุปได้ดังนี้
1. ประเภทของการประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ทีส่ ่งเข้าประกวด ให้อยู่ในขอบข่าย 3 ด้านหลักดังนี้
/1.1 ด้านสื่อ…

-๒๗1.1 ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ไอซีที มี 7 ประเภท
1.1.1 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI : Computer Assisted Instruction) หรือ
สื่อแบบ Off-line
1.1.2 สื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ (WBI : Web-Based Instruction)
1.1.3 สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book : Electronics Book) ทั้งแบบ Off-line
และ Online
1.1.4 สื่อวิดีทัศน์ หรือ Video Clip ความยาวระหว่าง 5 ถึง 10 นาที
1.1.5 สื่อนาเสนอประกอบการบรรยายในชั้นเรียน (Classroom Presentation Media)
(เช่น Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น)
1.1.6 สื่อการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile-Learning)
1.1.7 สื่อเคลื่อนไหว (Animation)
1.2 ด้านการจัดกระบวนการการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ไอซีที
มี 4 ประเภท
1.2.1 การจัดกระบวนการการเรียนการสอนทางไกล (Distance – Learning)
1.2.2 การจัดกระบวนการการเรียนการสอนอิเลิร์นนิ่ง (Electronic – Learning)
1.2.3 การจัดกระบวนการการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile – Learning)
1.2.4 การจัดกระบวนการการเรียนการสอน U - Learning (Ubiquitous – Learning)
สาหรั บ รายละเอีย ด (ร่าง) การประกวดสื่ อการเรียนรู้ ICT เพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในเรื่องเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล, กรอบแนวคิด คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร, ขั้นตอนและวิธีการสมัคร, เงื่อนไขการส่งเข้าประกวด, ขั้นตอนการส่งสื่อเข้าประกวด, เกณฑ์การพิจารณา
และตัดสิน, รางวัลการประกวดสื่อ อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 107 – 112
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. นาผลการประชุม
ไปพิจารณาการดาเนินการโดยจัดทาสรุปเป็นโครงการประจาปีด้วย
วาระ 5.2 ผลการดาเนินงานสัปดาห์ของขวัญและโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถ
ก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ผลการดาเนินงานสัปดาห์ของขวัญ
ตามที่ สอศ. ได้จัดงาน “สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีว ะ : Gift Festival” เมื่อวันที่
23 – 26 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาความคิดและทักษะฝีมือของตนเองและส่งเสริมให้สถานศึกษาได้นาเสนอ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นการสอนสู่ ส าธารณชน โดยในการจั ด งานก าหนดให้ มี กิ จ กรรมต่ า ง ๆ อาทิ
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน นักศึกษา การจาหน่ายอาหาร – เครื่องดื่ม เสื้อผ้า แพรพรรณ เครื่องเรือนเครื่องใช้
การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การนาเสนอกิจกรรมความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ของสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ และการบริหารห่อของขวัญรวมทั้ง การรับบริจาคของขวัญ
เพื่อนาไปมอบแก่ ทหาร ตารวจ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
ซึ่งผลการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
(1) การดาเนินงานได้จัดรูปแบบการจัดงานเป็นเมืองต่าง ๆ ได้แก่
- เมืองข้าวปลาอาหาร เมืองวิตรแพรพรรณเอกอัญมณี
/- เมืองอาชีว…

-๒๘- เมืองอาชีวเกษตร เมืองหัตถศิลป์
- เมือง Top Up OTOP เมืองคนศิลป์
- เมืองไม้ เมืองช่าง
- เมืองทามาหากิน
(2) จากการสารวจและประเมินผลการดาเนินงาน ของสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ซึ่งได้ดาเนิ นการออกแบบการติดตามรายงานและประเมินผลร่ว มกับวิทยาลั ยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยจัดทา
สติ๊กเกอร์ส าหรั บ นับ จ านวนผู้เข้าชมงาน สอบถามความพึงพอใจการจัดงาน และเมืองต่าง ๆ ที่น่าสนใจด้ว ย
แบบสอบถามออนไลน์ โดยติดตั้งคอมพิวเตอร์กระจายตามจุดต่าง ๆ และมีนักเรียนเดินสอบถามภายในงาน
โดยใช้ Tablet พร้อมทั้งเก็บข้อมูลสินค้าขายดี (Best seller) รายได้จากการจัดจาหน่ายสินค้า การสังเกตการณ์
และการสัมภาษณ์ โดยสรุปภาพรวมการจัดงานได้ ดังนี้
2.1 ผู้ เ ข้ า ชมงานมี จ านวนทั้ ง สิ้ น 14,181 คน จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ของผู้เข้าชมงานมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 1,239 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา ทราบข่าว
การจัดงานจากป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งใจมาซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของนักเรียน และความพึงพอใจ
การจัดงานอยู่ในระดับมากที่ สุดทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับ 1 พอใจภาพรวมของการจัดงาน
รองลงมาคือการจัดสถานที่มีความเหมาะสม สะดวกต่อการเดินชมงาน และสินค้า อาหารและผลิตภัณฑ์อาชีวะ
มีความหลากหลายตามลาดับ
2.2 เมืองกิจกรรมที่มีผู้ให้ความสนใจมากที่สุด (Popular Vote) คือ เมืองข้าวปลาอาหาร
2.3 ผู้ให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีจานวน 5,017 คน ของขวัญที่ได้รับ
บริจาคจานวนทั้งสิ้น จานวน 551 ชิ้น และรายได้จากการจาหน่ายสินค้า และให้บริการห่อของขวัญ รวมทั้งสิ้น
1,961,831 บาท
2.4 สินค้าขายดี (Best seller) ของเมืองต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน แต่สินค้า
ที่เป็นที่นิยมได้แก่ เครื่องหอม จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผักปลอดสารพิษ จากวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อุปกรณ์หิ้วถังน้าดื่ม จากวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เป็นต้น
จากการสั ม ภาษณ์ แ ละสั ง เกตการณ์ โดยคณะท างานของส านั ก ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การอาชีวศึกษา มีปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
1. สถานที่จั ดงานแบ่ งเป็นเมืองต่าง ๆ จัดสินค้าในการจาหน่ายที่ไม่แออัดเกินไป มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละวันให้ผู้เข้าชมงานได้ทราบ และการนาเสนอสินค้าที่ขายดีของแต่ละวัน
2. ผู้ร่วมจัดงานได้รับการประสานงานและช่วยเหลือแก้ปัญหารวดเร็วและเหมาะสมดีมาก
ส่วนใหญ่เห็นว่า จานวนวันในการจัดงานมีความเหมาะสมดีแล้ว แต่ควรจัดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม
3. อาจารย์ที่นานักเรียนมาจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์มีความเป็นครูมืออาชีพ เพราะให้ความรู้
แก่ผู้เข้าชมงานอย่างเต็มใจ และเชิญชวนให้ผู้สนใจสามารถไปเรียนฝึกอาชีพระยะสั้นได้ที่วิทยาลัย เช่น วิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
4. กิจกรรมบนเวที นอกจากการแสดงต่าง ๆ มีการนานักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนลาวที่มาศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย มาสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้มา
เรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. สถานศึกษาบางแห่งเห็นว่า ถ้ามีเวลาเตรียมการมากกว่านี้จะสามารถผลิตสินค้า
ได้จานวนมากและมีคุณภาพ จึงเห็นสมควรกาหนดเป็นหลักการให้จัดเป็นประจาทุกปี
/6. จากเหตุการณ์…

-๒๙6. จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง การจราจรติดขัด ที่จอดรถมีน้อย การนาสินค้าและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาในงานมีความยากลาบาก ทาให้การจัดสินค้าในวันแรกล่าช้า
กล่ า วโดยสรุ ป นั กเรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ม าร่ ว มจั ดงานได้ รับ ประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
การเตรียมการ การจาหน่าย การกล้าแสดงออกและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและผลิตภัณฑ์ของตัวเอง รวมทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความมีน้าใจและจิตอาสา
2. โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”
จากนโยบายของรั ฐ บาล ที่ ถื อ เป็ น วาระแห่ ง ชาติ ในการลดอุ บั ติ เ หตุ แ ละความสู ญ เสี ย
จากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2555 – 2563
ในการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เข้มข้น ในทุกพื้นที่ของประเทศ
สอศ. เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่จัดการศึกษา และพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดทาโครงการที่จะส่งเสริมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
ในการลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน และเป็ น โครงการที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เ รี ย น
สายอาชีวศึกษา ในการฝึกความชานาญ ทักษะฝีมือในงานวิชาชีพ ปลูกจิตสานึก จิตอาสาจิตสาธารณะ ในการ
บริการสังคม จึงได้ทาความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ดาเนินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
“ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลปีใหม่ 2557 ซึ่งให้สถานศึกษาในสังกัดจัดนักเรียน นักศึกษาและครู
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) รวมทีมจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนทั่วประเทศ จานวน 250 จุด
บริ ก าร ตั้ ง แต่ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2556 ถึ ง วั น ที่ 2 มกราคม 2557 ตั้ ง แต่ เ วลา 08.30 – 00.30 น.
เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถของประชาชนบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ สรุปผลการดาเนินโครงการ
ดังนี้
(1) สรุปจานวนรถที่เข้ารับบริการ
ประเภทรถ จักรยานยนต์ รถปิ๊กอัพ
รถเก๋ง
รถตู้/แวน
รถอื่น ๆ
รวม
จานวน (คัน) 19,323
8,330
7,720
855
450
36,678
(2) รายงานผลการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
จากการที่ผู้บริหารระดับสูงของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 17 ท่าน
ได้ตรวจเยี่ ย มศูน ย์ ต่าง ๆ ในช่ว งเทศกาลปี ใหม่ โดยส่ ว นใหญ่มองว่าโดยภาพรวมดีแต่ยังมีบางอย่างที่จะต้อง
ปรับปรุง ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ข้อดี
- ป้ า ยบอกทางมี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา มี ก ารพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม
สีสันต์เต๊นท์ ขนาดป้าย จัดวางในจุดที่เห็นได้ชัด
นักเรียนมีจิตบริการดีเยี่ยม บางแห่งถึงกับใช้อะไหล่ของตนเองเปลี่ยนให้กับผู้รับบริการ
จุ ดบริ ก ารที่ ตั้ง อยู่ ใ นปั๊ ม น้ามั น จะมี ผู้ เ ข้า ใช้บ ริก ารมากที่สุ ด เพราะเป็น จุ ดที่ ทุก คน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
บางแห่งมีการสร้างเครือข่ายโดยการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เปิดศูนย์ร่วมกัน
ข้อควรปรับปรุง
อยากให้เปิดศูนย์บริการเป็น 3 กะ เพราะหลังเที่ยงคืนจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางกลับบ้าน
ควรปรับปรุงในเรื่องของการต้อนรับผู้ที่เข้ามารับบริการ เช่น การพูดคุย การยิ้มทักทาย
ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดอยู่
/- สถานที…่

-๓๐-

สถานที่บางแห่งบริเวณศูนย์ยังไม่สะอาดเรียบร้อย การจัดวางเครื่องมือยังไม่เป็นระเบียบ
จุดตั้งศูนย์บางแห่งยังไม่อยู่ในที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใช้บริการได้สะดวก
- บางแห่งยังไม่มีการบันทึกสถิติการให้บริการ จึงไม่สามารถรายงานกับผู้ตรวจศูนย์

ได้ทันถ่วงที
บางศูนย์ยังใช้เต็นท์เก่าของปีที่แล้ว
ป้ายประชาสัมพันธ์จัดวางไม่เหมาะสม บางแห่งยังมีการจัดวางป้ายร่วมกับป้ายโฆษณา
อื่นจึงทาให้ป้ายดูไม่เด่นชัด
บางศูนย์ที่ย้ายจุดที่ตั้งจากเดิมทาให้หาศูนย์ไม่เจอ
ข้อเสนอแนะ
อยากให้สานักความร่วมมือติดตามการให้บริการของแต่ละศูนย์ว่าจุดไหนมีคนใช้บริการ
น้อยหรือบริการไม่ดี จะได้ย้ายที่ตั้งศูนย์หรือยกเลิกศูนย์นั้นคงไว้ซึ่งจุดที่มีความเข้มแข็ง
ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น อาร์เรดิโอ
อยากให้ภาพลักษณ์ของการจัดโครงการร่ว มด้วยช่วยประชาชนเป็นโครงการที่อาชีวะ
เป็นผู้ดาเนินการหลัก แม้จะร่วมกับหน่วยงานอื่น
อยากให้ เพิ่มป้ ายประชาสัมพันธ์ให้ มากกว่านี้ และป้ายบอกทางอยากให้ มีข้อความ
ที่เห็นชัดเจนว่า “อาชีวะซ่อมฟรี” จะได้เห็นชัดเจนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่อาชีวะดาเนินการ แต่ที่เห็นอยู่มีแค่
คาว่า ฟรี จึงไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพ
สาหรั บ รายละเอีย ดผลการดาเนินงานสั ปดาห์ ของขวัญและโครงการร่ว มด้ว ยช่ว ยประชาชน
“ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 113 – 120
มติ ที่ป ระชุ ม รั บ ทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. ด าเนิ นการ
แจ้งสถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบทราบ/พิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 สอศ.กาหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่ า งวั น ที่ 24 - 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ณ โรงแรมพู ล แมน ขอนแก่ น
ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น โดยขอเชิญผู้อานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
6.2 เรื่องความล่าช้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รองเลขาธิการ กอศ.
(นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจ
เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญของบุคลากรทุกท่าน โดยสั่งการและติดตามให้สานักอานวยการ (กลุ่มงานสิทธิประโยชน์
และข้อมูลบุคคล) เร่งดาเนินการทุกวิถีทางแต่ในปีนี้มีบุคลากรได้รับการปรับวุฒิกว่า 4,000 คน ซึ่งการปรับวุฒิ
ต้องปรับตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 โดยต้องทางานร่วมกันทุกกลุ่มงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล และยังต้องมีการ
ปรั บ เกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ นของบุ ค ลากรที่ เ ต็ ม ขั้ น และได้ รั บ ต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น รวมถึ ง เรื่ อ งอื่ น ๆ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
จะพยายามดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6.3 ขอให้ประธาน อศภ. และประธาน อศจ. ดูแลในเรื่องการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

/6.4 ในการประเมิน…

-๓๑6.4 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563) เนื่องจากกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาติดภารกิจเป็นส่วนใหญ่ไม่สามารถมาทาหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ทา
ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน สอศ. จึงเห็นควรให้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
โดยมี อายุ ไม่ เกิ น 70 ปี แต่ห ากอายุ เกิ น 70 ปี แล้ ว มีค วามรู้ค วามสามารถและสุ ขภาพยัง แข็ง แรงขอให้ ใ ช้
ใบรับรองแพทย์มายืนยันมา เป็นคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
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