รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 11/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการผู้มาประชุม
๑. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
นายอนันต์ ระงับทุกข์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แทน)
3. เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
ผู้อานวยการสานักประเมินผลการจัดการศึกษา (แทน)
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
นางรัตนา ศรีเหรัญ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทน)
5. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
นายสุภัทร จาปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (แทน)
6. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กรรมการ
นายโกวิทย์ มีกรุณา
ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (แทน)
7. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
ผู้อานวยการกองกฎหมายการศึกษาและ
วัฒนธรรม
(แทน)
8. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(แทน)
9. นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
10. พลตรีหญิงกฤติยา บัวหลวงงาม
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑1. นายสุนทร ทองใส
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๑2. รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
๑3. นายจรูญ ชูลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑5. นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑6. นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑7. นายเร็วจริง รัตนวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
18. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑9. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
20. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
21. นางศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
22. นายสมเกียรติ ชอบผล ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒3. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
24. นายเสนอ จันทรา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
/25. นายอินทร์…

-๒25. นายอินทร์ จันทร์เจริญ
26. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
๒7. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
๑. ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐาน กรรมการ
และประเมินคุณภาพการศึกษา
2. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
ผู้แทนองค์กรเอกชน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกรบุญเลิศอุทัย ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
4. รองศาสตราจารย์ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. นายชาญเวช บุญประเดิม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
3. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
4. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
5. นางพุทธชาด ศุภลักษณ์
- นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการประเมินผล รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
- ทาหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
6. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา แทนผู้อานวยการสานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
7. นายศิริพงษ์ จารุวิวัฒน์วงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
แทน
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
8. นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนผู้อานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
9. นางสาววัลลภา อยู่ทอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
10. นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11. นายพีลิน สกุณา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
12. นางสุรีย์ ควรประดิษฐ์
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
13. นายสกุลชัย ลัพกิตโร
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
คณะทางานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. นางปัทมา วีระวานิช ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
2. นายเสนาะ กาศเกษม
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
3. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ สานักอานวยการ
/4. นางสาวพิมพ์มณิการ์…

-๓4. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์ สานักอานวยการ
5. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา สานักอานวยการ
6. นางสาวปราณี คิวรัมย์ สานักอานวยการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีการแต่งตั้งกรรมาธิการด้านการศึกษา จากเดิมที่รับสมัคร
ด้านการศึกษา 14 คน ซึ่งในการประชุม สปช. ได้มีข้อตกลงกันว่าจะเพิ่มสัดส่วนกรรมาธิการด้านการศึกษาให้มากขึ้น
โดยเพิ่มจากกรรมาธิการด้านอื่นๆ อีกประมาณ 13 – 14 คน ขณะเดียวกันจะมีการเสนอกรรมาธิการที่เป็น
บุคคลภายนอกเข้ามาอีกประมาณ 7 – 8 คน แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 35 คน ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีผู้แทนด้าน
อาชีวศึกษา แต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการศึกษาเป็นส่วนมาก หากบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่เคยสมัคร สปช.
แล้วสนใจก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าไปเป็นกรรมาธิการใน 7 ตาแหน่งนั้น หากมีผู้ใดสมัครไว้ขอให้แจ้งชื่อมา
เพื่อที่จะนาเรียน สปช. ให้พิจารณาคัดเลือกในการเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการด้านการศึกษาต่อไป
2. ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาและเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองและประชาชนสนใจและ
สนับสนุนให้บุตรหลานมาเข้าศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา รวมทั้งเป็นการผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พยายามเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในงาน/กิจกรรมของอาชีวศึกษา
โดยคาดหวังว่าในปีการศึกษาหน้าจะมีเด็กเข้ามาเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 5 – 10% ซึง่ นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้แทนองค์กรเอกช น ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้ได้มีการประชุมกันหลายครั้ง เพราะต้องการให้นายกรัฐมนตรีเข้ามา
ปรึกษาหารือกับ ผู้บริหารของเอกชน C( EO) และมีคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเข้าร่วมปรึกษาหารือด้วย รวมถึงข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการอีกประมาณ 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน
ในช่วงเช้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้บริหารระดับสูง ( CEO) เข้ามาทาความร่วมมือกับ
อาชีวศึกษาทวิภาคี สาหรับรายชี่ออยู่ระหว่างดาเนินการ
ทั้งนี้
ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากที่ได้มีโอกาสปรึกษาหารือกับ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทราบว่านายกรัฐมนตรีจะเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาทาความร่วมมือกับอาชีวศึกษา
ในด้านต่อไปนี้
1. ความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน ที่จะเป็นแรงจูงใจที่สาคัญมาก
ในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ซึ่งนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนวคิดว่าในอนาคตการเข้าศึกษา
ต่อในอาชีวศึกษาจะให้เรียนฟรี หากสามารถดาเนินการเรื่องนี้ได้จะเป็นประโยชน์และผลักดันให้เด็กเข้ามาเรียน
อาชีวศึกษามากขึ้น
3. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 แต่งตั้ง นางสุวรรณี คามั่น ให้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากาลังคน ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน นายโกสินทร์ เกษทอง ที่ลาออก
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไปสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จะเรียนเชิญ นางสุวรรณีคามั่น เข้าร่วมประชุมด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒…

-๔ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 10/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๗ โดย ไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔.1 การตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4
นายชาญเวช บุญประเดิม ผู้ช่วย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักอานวยการ มอบ นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการ
ในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ในฐานะประธานคณะกรรมการดาเนินงาน
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา และ นายพีลิน สกุณา รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงาน ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา นาเสนอผล
การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน การอาชีวศึกษา ตามคาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ รายงานผล
การตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 จานวน 7 สถาบัน ประกอบด้วย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔,
ภาคใต้ 1, ภาคใต้ 3, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 , ภาคเหนือ 4 และภาคตะวันออก
เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 34 - 55
สรุปได้ดังนี้
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ ปีการศึกษา 2557 วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัย เทคนิค สุพรรณบุรี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียงตามลาดับ ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 34 – 35 โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมในเรื่อง
(1) ด้านการบริหารจัดการ
(2) ด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตร
(3) ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
(4) ความพร้อมด้านทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
(5) ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
- รายชื่อคณะกรรมการที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมประกอบด้วย
(1) นายสุนทร
ทองใส
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(2) นายไพฑูรย์
นันตะสุคนธ์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
(3) นางสาวโสภี
นิลรักษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
- ปัญหาในการดาเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
๑. การบริหารหลักสูตร ขั้นตอนการจัดทาหลักสูตร เวลาในการส่งหลักสูตร ยังไม่มีความชัดเจน
๒. นักศึกษาที่เข้าเรียน การจัดการใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษา และการประทับตรา
ในใบ รบ. จะให้ดาเนินการอย่างไร ใช้ตราสถาบันหรือของวิทยาลัย และการส่งผลการเรียนมีขั้นตอนอย่างไร
๓. การจัดสรรเงินงบประมาณ ควรโอนให้โดยตรงที่วิทยาลัยที่เปิดสอน และรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าสอน ค่าเล่าเรียน ค่ากิจกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/4. การบริหาร…

-๕๔. การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ที่ยังไม่มีความชัดเจน ได้แก่
๔.๑ สถานที่ตั้งของสถาบัน
๔.๒ การสรรหาผู้อานวยการสถาบันใหม่ ที่มีหลายรูปแบบ
๔.๓ เงินเดือนผู้อานวยการสถาบัน
๔.๔ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะดาเนินการอย่างไร
๔.๕ การอนุมัติกรอบอัตรากาลัง และหน่วยเบิกของสถาบัน
๔.๖ ชื่อสถาบัน การขอพระราชทานปริญญาบัตร
๔.๗ เข็มวิทยฐานะของสถาบัน
2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 38 – 39 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมในเรื่อง
(1) สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(2) แผนการจัดการศึกษา
(3) การจัดรายวิชาในหลักสูตร
(4) ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
(5) ความพร้อมด้านทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
(ด้านบุคลากรด้านอุปกรณ์วัสดุ เครื่องมือและด้านอื่นๆ )
(6) เอกลักษณ์ของหลักสูตร
(7) อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
- รายชื่อคณะกรรมการที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย
(1) นายเสนอ
จันทรา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(2) นางศิริพรรณ ชุมนุม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) นายประชาคม จันทรชิต
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
(4) นายศิวาวุธ แสงสวาสดิ์
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานประกอบการมีความพึงพอใจในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งสถานประกอบการ
คาดหวังให้ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติงานกับสถานประกอบการได้ในแต่ละสาขาอาชีพ
2. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีควรให้สถานศึกษาและสถานประกอบการจัดแบบประเมิน
การฝึกงาน การตรวจผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกันในการเลือกรายวิชาให้นักเรียนโดยพิจารณาสมรรถนะรายวิชา
ควบคู่กับลักษณะงานในสถานประกอบการ
4. ตัวแทนสถานประกอบการ (บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จากัด) ชี้แจงว่าการฝึกงานกับบริษัทฯ
นักศึกษาจะต้องได้ฝึกทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน โดยจะเป็นการหมุนเวียน กันจนครบทั้งระบบ และนักศึกษา
จะต้องเรียนรู้พื้นฐานในการบริหารอีกด้วย รวมถึงประสงค์ ให้สถานศึกษา มีการ เพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักศึกษา
5. ควรมีการใช้ทรัพยากรภายในสถาบัน ทั้งด้าน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
6. การสอบประมวลความรูการประเมิ
้
นมาตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพก่อนสาเร็จการศึกษา
7. เน้นคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ ของ
สถานประกอบการ
/- ข้อสังเกต…

-๖-

ข้อสังเกต
1. สภาสถาบัน อานาจในการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นอยู่กับใคร เริ่มต้นและจบที่ใคร
2. บุคลากรครู ควรมาจากสถาบันหรือบุคลากรในท้องที่ ไม่ควรนามาจากส่วนกลาง เนื่องจากบุคลากร
ที่มาจากส่วนกลางไม่ใช่คนในท้องทีและส่
่ วนใหญ่ขอย้ายกลับไปในท้องที่ของตัวเองทาให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
3. ความคืบหน้าในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็การศึ
จ กษาระดับปริญญาตรี
ในรุ่นแรกนี้ว่ามีกาหนดการอย่างไรบ้าง
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ทราบถึงการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี
5. นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของอาชีวะ สามารถกู้ยืมเงินของ กยศ. ได้หรือไม่
3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ่ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 36 – 37 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมในเรื่อง
(1) สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(2)
แผนการจัดการศึกษา
(3)
การจัดรายวิชาในหลักสูตร
(4)
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
(5) ความพร้อมด้านทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน(ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ
และด้านอื่น ๆ)
(6)
เอกลักษณ์ของหลักสูตร
(7)
อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
- รายชื่อคณะกรรมการที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย
(1) นายจรูญ
ชูลาภ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(2) นายเร็วจริง
รัตนวิชา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) นายประชาคม จันทรชิต
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
(4) นายศิวาวุธ
แสงสวาสดิ์
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรกาหนดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสถา
นประกอบการและวางแผน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในแต่ละสาขาอาชีพ
2. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีควรให้สถานศึกษาและสถานประกอบการจัดแบบประเมิน
การฝึกงาน การตรวจผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. สถานศึกษาและสถานประกอบการควรวางแผนร่วมกันในการเลือกรายวิชาให้นักศึกษาได้เรียน
โดยพิจารณาสมรรถนะรายวิชาควบคู่กับลักษณะงานในสถานประกอบการ
4. ควรจัดทาแผนความร่วมมือในการผลิตกาลังคนร่วมกับสถานประกอบการให้ชัดมีเจน
ความหลากหลาย
การส่งเสริมทักษะเฉพาะด้านที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพ เช่น ทักษะการสนทนาภาษาต่างประเทศและ
5. ควรมีการใช้ทรัพยากรภายในสถาบัน ทั้งด้าน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ
6. การฝึกงานในสถานประกอบการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ควรมีการเปลี่ยนหมุนเวียนการฝึกงาน
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน
7. เน้นคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีศักยภาพสูง เป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการ
/- ข้อสังเกต…

-๗- ข้อสังเกต
1. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่มีความพร้อมด้านบุคลากรผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ
ทั้งอาจารย์ในสถานศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ
ในสถานศึกษา รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการสอนจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2. ควรมีการ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
อย่างจริงจังเพื่อเพิ่มจานวนผู้เรียนและผลิตกาลังคนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ให้มากยิ่งขึ้น
4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนื๑อปีการศึกษา2556วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 40 44 ซึ่งจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมในเรื่อง
(1) ด้านการบริหารจัดการ
(2)
ด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตร
(3)
ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ
(4)
ด้านความพร้อมด้านทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
(5)
ด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
(6) ด้านอื่นๆ
รายชื่อคณะกรรมการที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย
(๑) นายเฉลิมศักดิ์
นามเชียงใต้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒) นายสมเกียรติ
ชอบผล
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(
๓) นางชไมพร
ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
(๔) นางเพ็ญพรรณ ทวีลาภ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักความร่วมมือ
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพเพื่อบริหารงานประกันคุณภาพทั้งระบบเพื่อการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันฯ มีคุณภาพ
2. สถาบันฯ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษามีทักษะและได้สมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
3. เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากสถานประกอบการและใช้หลักการทฤษฎีจากสถานศึกษา
4. ควรมีการสร้างความเข้าใจและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ
ตามหลักการทวิภาคีอย่างเข้มข้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและความต้องการของทั้ง ๒ ฝ่าย
5. การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการจะทาให้ต้นทุนผลิตปริญญาตรี
ต่ากว่าที่อื่น
6. ควรมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอื่นที่ดาเนินการ
จัดการเรียน การสอนได้ดีในสาขาวิชาเดียวกับสถาบันฯ ทีเ่ ปิดสอน
7. ควรมีการแสวงหาความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการหรือการใช้ทรัพยากร
และเทคโนโลยีร่วมกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
จากสถาบันการศึกษาอื่นมาร่วมสอน
8. ควรมีการนิเทศและการควบคุมมาตรฐานของสถานประกอบการ
สมรรถนะและประโยชน์ที่นักศึกษา
และ
สถานประกอบการควรได้รับเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
/9. ควรมี…

-๘9. ควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือ สายปฏิบัติการให้เกิดความน่าเชื่อถือทั้งระดับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันฯ
10. ควรมีการทาความเข้าใจกับนักศึกษาในเรื่องการรับรองวุฒิ และการสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา
ในเรื่องการเป็นที่ยอมรับของหลักสูตร รวมทั้งการรับปริญญา
11. แผนการดาเนินงานปีต่อไป ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีแผนการรับนักศึกษา จานวน ๔๘๐ คน และ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มอีกใน ๒ สาขาวิชา ได้แก่
11.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบัญชี ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
11.
๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีการตลาด ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒ ปีการศึกษา 2556 วันที่ ๒๔ – ๒๕
กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 45 – 49
ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีก่อสร้าง
โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมในเรื่อง
(1) ด้านการบริหารจัดการ
(2)
ด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตร
(3)
ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ
(4)
ด้านความพร้อมด้านทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
(5)
ด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
(6)
ด้านอื่นๆ
รายชื่อคณะกรรมการที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย
(
๑) นายเฉลิมศักดิ์
นามเชียงใต้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(
๒) นายสมเกียรติ
ชอบผล
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(
๓) นางชไมพร
ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
(๔) นางเพ็ญพรรณ ทวีลาภ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักความร่วมมือ
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบัน โดยการสร้างตัวชี้วัดการเรียนการสอนเพื่อใช้
ในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายในสถาบันฯ
๒. ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพเพื่อบริหารงานประกันคุณภาพ
ทั้งระบบเพื่อการจัด
การเรียนการสอนของสถาบันฯมีคุณภาพ
3. สถาบันฯควรมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษามีทักษะและได้สมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
4. เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากสถานประกอบการและใช้หลักการทฤษฎีจากสถานศึกษา
5. ควรมีการสร้างความเข้าใจและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ
ตามหลักการทวิภาคีอย่างเข้มข้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและความต้องการของทั้ง ๒ ฝ่าย
6. การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการจะทาให้ต้นทุนผลิตปริญญาตรี
ต่ากว่าที่อื่น
7. ควรมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอื่นที่ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนได้ดีในสาขาวิชาเดียวกับสถาบันฯ เปิดสอน
/8. ควรมี…

-๙8. ควรมีการแสวงหาความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการหรือการใช้ทรัพยากร
และเทคโนโลยีร่วมกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน
9. ควรมีการนิเทศและการควบคุมมาตรฐานของสถานประกอบการ
สมรรถนะและประโยชน์ที่นักศึกษา
และสถานประกอบการควรได้รับเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
10. ควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เกิดความน่าเชื่อถือทั้งระดับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันฯ
11. ควรมีการทาความเข้าใจกับนักศึกษาในเรื่องการรับรองวุฒิ
และการสร้างความมั่นใจให้กับ
นักศึกษาในเรื่องการเป็นที่ยอมรับของหลักสูตร รวมทั้งการรับปริญญา
12. แผนการดาเนินงานปีต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีแผนการรับนักศึกษา จานวน ๑๔๐ คน และ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มอีกใน ๓ สาขาวิชา ได้แก่
12.1 สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
12.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
12.3 สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 50 – 53 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร สรุปได้ดังนี้
- รายชื่อคณะกรรมการที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย
(
๑) นายสมบูรณ์
ศรีพัฒนาวัฒน์
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(
๒) นายถาวร
ชลัษเฐียร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(
๓) รศ. มงคล
มงคลวงศ์โรจน์
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(
๔) พลตรีหญิง กฤติยา บัวหลวงงาม คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(
๕) รศ. ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(6)
นายศราวุธ
มาเฉลิม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
(7) นางสาวนัยนา
โสภณ
พนักงานราชการบริหารงานทั่วไปด้านวิชาการ
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมและ
ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องสภาพปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) สถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กบางแห่ง
ไม่สามารถฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาได้ตามรายวิชาที่หลักสูตรกาหนด จึงต้องนานักศึกษาเข้ามาฝึกอาชีพในสถานศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อให้ครบถ้วนตามรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดดังนั้น ควรมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ(Training center) สาขาวิชา
ไฟฟ้า โดยให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว
(2) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดบางวิชาไม่สอดคล้องกับการนาไปใช้ในการทางานในปัจจุบัน
จึงควรมีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมรายวิชาในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
(คอศ.1) ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้งานจริงมากขึ้น
(3) นักศึกษาที่ต้องฝึกอาชีพในสถานประกอบการจานวน 1 คน ไม่มีครูฝึกในสถานประกอบการ
/สาขาวิชา…

-๑๐สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมและ
ให้ข้อคิดเห็นในเรื่อง เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน , ด้านความร่วมมือ , ด้านคุณภาพผู้เรียน และ
ด้านผู้สอน สรุปได้ดังนี้
๑. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑.1 แผนการเรียนการสอนในสถานศึกษาควรเน้นสอนปฏิบัติ โดยการสอนทฤษฎีควบคู่กับ
การปฏิบัติและการทดลอง ไม่ควรสอนแบบมหาวิทยาลัยที่อธิบายทฤษฎีอย่างเดียว เพื่อให้เด็กฝึกคิด แก้ไขปัญหา
และออกแบบระบบได้
1.2 การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีต้องมีความแตกต่างไปจากระดับ ปวส.
จึงต้องกาหนดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ให้สอดคล้องและต่อเนื่องกัน
1.3 การจัดการเรียนสอนต้องมีกิจกรรมเพื่อสร้างโลกทัศน์(world view) ให้กับนักศึกษา เพื่อให้
มีจินตนาการ (imagine) เช่น การดูงานในโรงงานหม้อแปลงไฟ โรงงานผลิตมอเตอร์ เป็นต้น
1.4 รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดในบางวิชา ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่ต้องการ ผลิต
และการนาไปใช้ทางานในปัจจุบันในระยะสั้นควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชา(Content) เพราะการแก้ไขเพิ่มเติม
รายวิชาในหลักสูตรต้องใช้ระยะเวลานาน แต่สาหรับระยะยาวควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายวิชาในกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี (คอศ.1) โดยการเพิ่มรายวิชาที่สถานประกอบการมีความต้องการ และตัดวิชา
ที่ไม่ได้ใช้จริงในสถานประกอบการและซ้าซ้อนกัน
เช่น สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ควรเพิ่มเนื้อหาเรื่อง ระบบ
การบารุงรักษาที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกฝ่าย(Total Productive Maintenance) และสาขาเทคโนโลยียานยนต์
ควรเพิ่มเนื้อหาเรื่องการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นต้น
1.5 ควรนาเอา Project Based Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ
โดยการให้นักศึกษาปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง
1.6 การฝึกอาชีพต้องทาให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เพื่อให้สามารถทางานในสถานประกอบการ
ที่มีหลากหลายประเภทและรูปแบบ เช่น ช่างยนต์สามารถทางานในศูนย์บริการที่หลากหลายบริษัท ช่างไฟฟ้าสามารถ
ทางานระบบไฟฟ้าอาคารสูงและครัวเรือนได้เป็นต้น
1.7 การฝึกอาชีพในสถานประกอบการต้องสร้างบรรยากาศในการเรียน ไม่ใช่ให้นักศึกษาทางาน
เพียงอย่างเดียว
1.8 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมอบให้สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพแต่งตั้งคณะทางานเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนหรือเข้าร่วมเดินทางไปกับคณะตรวจเยี่ยมในครั้งต่อไป
1.9 การกาหนดเอกลักษณ์ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า “เชี่ยวชาญ
ซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า ” ยังไม่เพียงพอในการผลิตบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จึงควรปรึกษาหารือ
ผู้เชี่ยวชาญในการกาหนดเอกลักษณ์ของหลักสูตร
2. ด้านความร่วมมือ
2. ๑ สถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรต้องมีความถนัดในวิชา
ที่ฝึกอาชีพ และกรณีที่สถานประกอบการแห่งเดียวไม่สามารถฝึกอาชีพได้ตามที่รายวิชากาหนด ควรจะให้นักศึกษา
มาฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพิ่มเติม
2.2 การทางานร่วมกันกับสถานประกอบการและครูฝึกในสถานประกอบการ ต้องดาเนินการ
อย่างจริงจัง นอกจากทาแผนฝึกอาชีพแล้วต้องสร้างความเข้าใจในการฝึกอาชีพให้กับสถานประกอบการ รวมถึง
สิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบการและครูฝึกจะได้รับในการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอน
/๓. ด้านคุณภาพ…

-๑๑๓. ด้านคุณภาพผู้เรียน
3.๑ การจัดการเรียนการสอนต้องฝึกให้นักศึกษากระตือรือร้นที่จะเรียน และหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด เป็นต้น
3.2 ปัจจุบันไม่ควรเปิดรับนักศึกษาหรือเพิ่มจานวนนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
เนื่องจากปริมาณผู้เรียนมีจานวนมากกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน ถึงแม้ว่าจะเป็นช่างยนต์สายการบริการ
ภายในศูนย์รถยนต์ สถานประกอบการดังกล่าวก็ไม่มีความต้องการแรงงานมากนัก
แต่ควรหันไปผลิตบัณฑิต
ที่ตอบสนองตลาดแรงงาน เช่น สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางเป็นต้น
3.3 คุณสมบัติบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต้องมีความรู้และทักษะมากกว่าการซ่อมไฟฟ้า
มีความรู้ทฤษฎี สามารถวิเคราะห์บริหารจัดการ และนาเสนอได้ เป็นนักเทคนิคระดับสูง (High Technician) ที่คนั่ กลาง
อยู่ระหว่างช่างและวิศวกร
4. ด้านผู้สอน
4.๑ กรณีที่ไม่มีครูฝึกในสถานประกอบการ
อาจารย์ประจาต้องเข้าทาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ไปพร้อมกับการเรียนแบบProject Based Learning โดยมีการนางานประจาของนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาให้งาน
ได้
อย่างน้อยจานวน 1 ชิ้นงาน
4.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องหมั่นเข้าไปทางานร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งการนิเทศ
การสรุปบทเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา
4.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรยังขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนปริญญาตรี เทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ควรพัฒนาศักยภาพและรับรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
7.
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2556 วันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 54 – 55 ซึ่งจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการก่อสร้าง การบัญชี และเทคโนโลยีไฟฟ้า
- รายชื่อคณะกรรมการที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย
(
๑) นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(
๒) นายวิบูลย์
กรมดิษฐ์
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(
๓) นางสาวทวีพร บุญวานิช
ผู้แทนเลขาธิการสภาการศึกษา
(
๔) นายเกื้อกูล
ดีประสงค์
ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(
๕) นายศักดิ์ชาย บุญสุวรรณ์
ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๖) นางปัทมา
วีระวานิช
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
(
๗) นางปาณิสา สุขรัตนาชัยสกุล นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการเปิดสอนปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2558 ในครั้งที่ 2 คณะกรรมการที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมได้รายงานผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้
สาขาวิชา
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
การบัญชี
เทคโนโลยีไฟฟ้า

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เป้าหมายการรับ
๒๐ คน
๒๐ คน
๒๐ คน
๒๐ คน

/ทั้งนี…้

-๑๒ทั้งนี้ การ จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ๒ ภาคเรียน และในสถานประกอบการ ๒ ภาคเรียน
เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ขณะนี้มีความก้าวหน้า คือ
๑. ด้านหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเมื่อวันที๒๙
่ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒. ด้านอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยภาพรวมประเมินจากการนาเสนอ
แต่ละวิทยาลัยมีอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการทั้ง ๔ หลักสูตรโดยเฉพาะ
ซึ่งถือว่ามีความพร้อม
๓. ด้านสถานที่ฝึกประสบการณ์ทวิภาคีครึ่งหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ มีความร่วมมือ
จัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการเป็นไปตามที่ได้นาเสนอประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
ประกอบด้วย
สาขาวิชา
(๑) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

(๒) เทคโนโลยีการก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

(๓) การบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

(๔) เทคโนโลยีไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

สถานประกอบการ
- บริษัท มูราโมโต้(ประเทศไทย) จากัดมหาชน
เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(จานวนพนักงาน ๗,๐๐๐ คน)
- บริษัท บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด
- บริษัท ทีทัศ จากัด
- บริษัท สัมฤทธิ์การโยธา จากัด
- สานักงาน โอเอส แอนด์คอนซัลติ้ง
- บริษัท พี.แอล.เอ บิสซิเนส จากัด
- บริษัท มิตรยนต์ พัทยา จากัด
- บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จากัด
- โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีการเดินทางไปประเมินความพร้อมของสถานประกอบการสาขาวิชาบัญชี
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ได้แก่
๑. สานักงาน โอเอส แอนด์คอนซัลติ้ง และ บริษัท พี.แอล.เอ บิสซิเนส จากัด
๒. บริษัท มิตรยนต์ พัทยา จากัด
โดยคณะผู้ประเมินมีความเห็นว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการจัดสถานที่เรียนตามหลักสูตรและจากแผน
การฝึกงานมีการเตรียมจัดนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขา โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้นักศึกษาได้ฝึกงาน
ครอบคลุมทักษะที่กาหนดไว้ในหลักสูตร สานักงาน โอเอส แอนด์คอนซัลติ้ง และ บริษัท พี.แอล.เอ บิสซิเนส จากัด
มีกิจการขนาดใหญ่ ให้บริการรับทาบัญชี ให้คาปรึกษาธุรกิจ และตรวจสอบบัญชี มีลูกค้าจานวนมากในจังหวัด
ภาคตะวันออก นักศึกษาจะมีประสบการณ์เฉพาะสาขาโดยตรง และสาหรับบริษัท มิตรยนต์ พัทยา จากัด มีกิจการ
ขนาดใหญ่หลายสาขาในภาคตะวันออก
ซื้อขายรถจักรยานยนต์แบบครบวงจร
นักศึกษาจะได้เรียนรู้
ระบบบัญชีแบบครบวงจรในทุกแผนกงาน
ก่อนหน้านี้สถานประกอบการดังกล่าวข้างต้นมีความร่วมมือ
จัดอาชีวศึกษาทวิภาคีในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. มาก่อน จึงมีความเข้าใจแนวทางการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี
และมีความยินดีร่วมจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะทีมผู้บริหารยินดีให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ประสงค์ขอให้ สอศ. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของคณะกรรมการที่เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยมตั้งแต่ระยะแรกจนถึงปัจจุบันว่าอะไรที่เป็นปัญหารวม
เพื่อให้ทราบว่าได้มีการดาเนินการแก้ไขไปอย่างไรบ้าง
/2. ในข้อ 9…

-๑๓2. ในข้อ 9 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กาหนด “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
๕ คน และในจานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า
๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” เป็นหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่สาหรับของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ในเรื่องนี้ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ชี้แจงว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับอุมศึกษา
กาหนดว่ามีอาจารย์ประจาอย่างน้อย 5 คน 3 ใน 5 จะต้องเป็นผู้ที่ทาหน้าที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบหลักสูตร แต่มิได้
หมายความว่าจะต้องสอนทั้ง 5 คน สามารถนาอาจารย์ภายนอกเข้ามาสอนได้ การกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอนในกรณีระดับปริญญาตรี เพราะฉะนั้นจะนาผู้ที่สาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีเข้ามาสอนก็ได้ และ
5 คนนี้ไม่จาเป็นต้องสอนเลยก็ได้เพียงแต่เป็นผู้จัดตารางสอน จัดลาดับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งสามารถทาได้
ทางสถาบันการอาชีวศึกษาสามารถปรับความยืดหยุ่นได้ โดยอาจจะเชิญผู้ที่เกษียณอายุราชการแต่ยังมีสุขภาพดีมี
ความรู้ความสามารถ มีความชานาญงาน มีความพร้อมและสมัครใจเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง ซึ่งขณะนี้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รวบรวมข้อมูล จัดทาบัญชีหรือทาเนียบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จาแนกเป็นรายสาขาไว้แล้ว คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเห็นควรให้ดาเนินการดังนี้
2.1 ทาความเข้าใจให้ตรงกันถึงเรื่องความแตกต่างของครูผู้สอนและกระบวนการสอนว่าต้อง
แตกต่างจากของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ โดยควรกาหนดรูปแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของอาจารย์ประจาหลักสูตร
5 คน ให้เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการต่าง ๆ แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องอยู่สอน
จนจบภาคการศึกษาหรือจบหลักสูตร
2.2 กาหนดรูปแบบ/วิธีการเพื่อให้ได้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ที่เป็นนักปฏิบัติ
2.3 การเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นอาจารย์ผู้สอนในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพในระดับปริญญาตรี
จะต้องมีค่าจ้างที่เหมาะสม โดยต้องเทียบเป็นความชานาญงาน/ประสบการณ์สามารถสอนได้ครอบคลุมความรู้ทุกอย่างมิใช่
เป็นเพียงผู้ที่จบการศึกษามีใบรับรองเป็นปริญญาบัตรเท่ากัน ทั้งนี้ ในการดาเนินการควรส่งบุคลากรอาชีวศึกษาไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการเพื่อให้ทราบถึงงานที่จะต้องใช้ในการฝึกงานว่าเป็นงานประเภทไหน เป็นการเตรียมเพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้พื้นฐานเมื่อไปร่วมฝึกงานในสถานประกอบการจะสามารถต่อยอดการเรียนการสอนได้ทันที
2.4 ควรมีการมองประเด็นที่เป็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้มีเทคโนโลยี
ทันสมัยเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยถ้าหากมีความ
จาเป็นจริง ๆ ควรมีการลงทุนเองคือนาเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนไว้ในสถานศึกษาต่าง ๆ และดาเนินการสอน
2.5 สอศ. ควรมีการวางแผนสาหรับอาจารย์ประจาวิชา 5 คน อย่างน้อย 3 คน ต้องไปศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนากลับมาพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาต่อไป ซึ่งนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยินดีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้อาจารย์ไปศึกษาหาความรู้ดังกล่าว
3. สอศ. ควรหาโอกาสปรึกษาหารือกับนายกรัฐมนตรี โดยอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยพูด/
สนับสนุนเพื่อให้สถานประกอบการส่งครูหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นครูฝึก อย่างน้อยที่สุดในหลักสูตรควรมีอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญเรื่องปฏิบัติการ หากสามารถบูรณาการได้จะทาให้สถาบันผลิตนักเรียนได้มีคุณภาพมากขึ้น
4. ขอให้ สอศ. มอบหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องรับผิดชอบนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปดาเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบัติ โดยขอให้มอบ
ผู้บริหารระดับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นผู้กากับดูแลด้วย
/5. ที่ประชุม…

-๑๔5. ที่ประชุมได้สอบถามถึงความก้าวหน้าในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องบุคลากรที่มีการ
จ้างครูจ้างสอนมาก แต่ได้รับค่าตอบแทนต่ากว่าค่าตอบแทนแรงงานขั้นต่า ซึ่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายชาญเวช บุญประเดิม) ได้เรียนชี้แจงในเรื่องนี้ว่า
5.1 สอศ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้เร่งประสานงานจนได้รับงบบประมาณมาสนับสนุนแล้วส่วนหนึ่ง
ซึ่งในขณะนี้สามารถดูแลครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ประมาณ 400 กว่าคน ในอัตราเงินเดือน 15,800 บาท
5.2 ได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอรับการจัดสรร
เงินงบประมาณเพิ่มในวงเงินอีก 200 กว่าล้านบาท โดยจัดจ้างเป็นรายปีอัตราเงินเดือน 15,800 บาท/คน
5.3 ได้ดาเนินการจัดทากรอบอัตราตาแหน่งไปยังสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) เพื่อประสานขออัตราเกษียณอายุราชการปี 2556 กลับมา 400 กว่าอัตรา ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะมีการ
บรรจุครูมืออาชีพจานวน 65 คน เข้ารับราชการ โดยที่ผ่านมาสามารถบรรจุครูผู้ช่วยเพิ่มได้อีก 300 กว่าคนแล้ว
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) และผู้อานวยการสานักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (นางปัทมา วีระวานิช) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สอศ. ซึ่งมีเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหลักมีการดาเนินการตาม
กระบวนการที่ชัดเจน โดยมีหลาย ๆ เรื่องที่นาไปดาเนินการแต่มิได้นากลับมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเท่านั้น สาหรับผู้รับผิดชอบศูนย์ขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาคือ
- นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษา
ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริกในฐานะประธานคณะกรรมการ
าร
ดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
- นายพีลิน สกุณา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ ทางสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้มีการดาเนินการรวบรวมบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในสาขาวิชาขาดแคลนต่าง ๆ แต่เกษียณอายุราชการแล้วและมีสุขภาพแข็งแรง
มายกร่างโครงการ “รวมพลังช่วยชาติ พัฒนาอาชีวะ” แล้ว
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สิ่งที่ได้กล่าวมานั้นเราได้ทา
หมดทุกเรื่อง แต่หลาย ๆ เรื่องเราไม่ได้อย่างที่ใจอยากทา เรื่องเหล่านี้หากเราไม่สร้างอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
เพราะประชาชนยังยึดติดกับภาพลักษณ์อาชีวะทะเลาะวิวาท ตนมองว่าในต่างจังหวัดเด็กประสงค์ที่จะเรียนอาชีวะ
เป็นอย่างมาก แต่มีวิทยาลัยแค่ไม่กี่แห่งในกรุงเทพและปริมณฑลไม่กี่วิทยาลัยที่เป็นสาเหตุทะเลาะวิวาททาให้เกิด
ความไม่น่าเชื่อถือต่อผู้ปกครอง
มติที่ประชุม ประธานขอให้ สอศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปเร่งดาเนินการ รวมทั้งให้ขับเคลื่อนเป้าหมายการเรียนอาชีวศึกษาให้ชัด,เจน
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้สถานประกอบการ
เข้ามาร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี, การลดหย่อนภาษี, ลบภาพพจน์ของคาว่าเด็กอาชีวศึกษา ชอบทะเลาะวิวาท
เรื่องที่ 4.2 ความก้าวหน้าของสถาบันการอาชีวศึกษา
นายชาญเวช บุญประเดิม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักอานวยการ มอบ นายบุญส่ง จาปาโพธิผู์ ้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการในตาแหน่ที่ปง รึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ในฐานะประธานคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
และนายพีลิน สกุณา รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา รายงานความก้าวหน้าของสถาบันการอาชีวศึกษาดังนี้
/๑. การกาหนด...

-๑๕๑. การกาหนดตาแหน่งและการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอกาหนดตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน
รองผู้อานวยการสถาบัน และกาหนดกรอบอัตรากาลังผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันในสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน
๑๙ แห่ง นั้น บัดนี้ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กาหนดชื่อตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน การอาชีวศึกษา
ตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ส่วนการกาหนดระดับ
ตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม สาหรับการกาหนดตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถาบันและการกาหนด
กรอบอัตรากาลังผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๖๐๘ /๓๙๒๐ ลงวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้สถาบันการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาตามขั้นตอนและระเบียบวิธีการปฏิบัติในการดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบันในสถาบัน
การอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ ผลการดาเนินการสรรหาที่สภาสถาบัน
ดาเนินการแล้วและได้แจ้งมายังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ มีดังนี้
๑. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
นายไชยศิริ สมสกุล (บุคคลภายนอก)
๒. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
๓. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
นายสมพงค์ จตุทอง
๔. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ นายวรวิทย์ ศรีตระกูล
๕. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ นายมนูญ แก้วแสนเมือง
๖. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
นายอุดม รูปดี
๗. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
นางสาวชมพูนุช บัวบังศร
เนื่องจากกระบวนการสรรหาใช้เวลาประมาณ ๖๐ – ๙๐ วัน ขณะนี้มีสถาบันการอาชีวศึกษาหลายแห่ง
กาลังอยู่ในระหว่างดาเนินการ หากรอผลการสรรหาทุกสถาบันอาจทาให้เกิดการล่าช้ามีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการ ดังนั้น ในระยะแรกจะขอเสนอ อ.ก.ค.ศ. อนุมัติย้ายเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และขอนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแต่งตั้งสาหรับสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่รายงานผลมาภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ก่อน ส่วนสถาบันการอาชีวศึกษาที่ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณา
จะดาเนินการในช่วงต่อไป
๒. การกาหนดที่ตั้งสานักงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ด้วยนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาได้มีการประชุมเมื่อวันที๒๓
่ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
โกลเดน ทิวลิป เอสเซนเชี่ยล วสุ (โรงแรมตรัง) ถ. วิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติให้ทุกสถาบัน การอาชีวศึกษาได้กาหนดที่ตั้งสานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นการถาวร
โดยให้เป็นมติของสภา สถาบัน การอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง และนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายในวัน๑๕
ที่ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้
มีสถาบันที่แจ้งมติของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ๑๑ แห่ง ได้แก่
๑. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ตาบลบางพูน อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
๒. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
/3. สถาบัน…

-๑๖๓. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ตาบลหาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๕. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
๖. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๗. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แห่งที่ ๒ (วังกางฮุง) ถนนวาริน – พิบูล จังหวัดอุบลราชธานี
๘. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๙. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตาบลต๋อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
๑๐. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
๑๑. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ เมื่อสถาบันการอาชีวศึกษาได้กาหนดที่ตั้งถาวรแล้ว สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จะได้ทาเป็นประกาศกาหนดที่ตั้งและกาหนดรหัสเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยที่ตั้งของสถาบันการอาชีวศึกษาและ
การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ จะดาเนินการจัดสรรไปที่หน่วยที่ตั้งของสถาบันการอาชีวศึกษา
แต่ละแห่งต่อไป
เนื่องจากขณะนี้มีสถาบันการอาชีวศึกษาหลายแห่งกาลังอยู่ในระหว่างการดาเนินการพิจารณากาหนดที่ตั้ง
ดังนั้น ในระยะแรกจึงจะทาประกาศกาหนดที่ตั้งและกาหนดรหัสเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับสถาบัน
การอาชีวศึกษาที่รายงานผลมาภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ก่อน ส่วนสถาบันการอาชีวศึกษาที่ยังไม่ได้แจ้งผล
การพิจารณาสถานที่ตั้งก็จะดาเนินการในช่วงต่อไป
๓. การอนุมัติกาหนดกรอบอัตรากาลังในสถาบันการอาชีวศึกษา ระยะที่ ๑
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบ
กรอบอัตรากาลังในสถาบันการอาชีวศึกษาในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้มีอัตรากาลัง
ที่สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน ๑๙ แห่ง โดยในระยะแรกขอกาหนดกรอบ
อัตรากาลังคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน ๑๘ แห่ง ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาละ
๕ อัตรา ซึง่ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กาหนดกรอบอัตรากาลังในสถาบันการอาชีวศึกษา ดังนี้
(๑) กรอบอัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ในสถาบันการอาชีวศึกษา
ระยะที่ ๑ จานวน ๑๙ แห่ง ๆ ละ ๑๔ อัตรา รวมทั้งสิ้นจานวน ๒๖๖ อัตรา โดยไม่เป็นการเพิ่มอัตราข้าราชการ
ตั้งใหม่ในภาพรวมและไม่ขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีและมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
(๒) กรอบอัตรากาลังคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาระยะที่ ๑ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีแล้ว
จานวน ๑๘ แห่ง โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังให้ประเภทวิชาละ ๕ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๒๙๐ อัตรา
/สานักงาน…

-๑๗สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงขอแจ้งมติ ก.ค.ศ. มาเพื่อทราบ สาหรับการดาเนินการ
สรรหาบรรจุและแต่งตั้ง จะแจ้งให้สถาบันการอาชีวศึกษาทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการร่วมกับสานัก อานวยการภายหลังการดาเนินการกาหนดและมีประกาศเรื่องที่ตั้งของสถาบันการอาชีวศึกษา แล้วต่อไป โดยในส่วน
ของอัตราเงินเดือนและเลขที่ตาแหน่งที่จะมารองรับจะเป็นอัตราของผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ที่ได้รับการจัดสรรคืนมา ซึ่งสานักอานวยการอยู่ระหว่างการดาเนินการ
๓.๑ กรอบอัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๒๗ ค (๒)
โดยกาหนดให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาในแต่ละแห่ง ๆ ละ ๑๔ อัตรา รวมทั้งสิ้นจานวน
๒๖๖ อัตรา ดังนี้
(1) สานักงานผู้อานวยการสถาบัน จานวน ๕ อัตรา ประกอบด้วย
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
นักจัดการงานทั่วไป หรือเจ้าพนักงานธุรการ
นิติกร
นักวิชาการเงินและบัญชีหรือ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ หรือเจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภทตาแหน่ง

จานวน (อัตรา)

วิชาการหรือทั่วไป
วิชาการ
วิชาการหรือทั่วไป

๑
๑
๒

วิชาการหรือทั่วไป

๑

(๒) สานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา จานวน ๓ อัตรา ประกอบด้วย
ที่
๑

ชื่อตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภทตาแหน่ง

จานวน (อัตรา)

วิชาการ

๓

(๓) สานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จานวน ๒ อัตรา ประกอบด้วย
ที่
๑

ชื่อตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
นักวิชาการศึกษา

ประเภทตาแหน่ง

จานวน (อัตรา)

วิชาการ

๒

(๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา จานวน ๑ อัตรา ประกอบด้วย
ที่
๑
ที่
๑

ชื่อตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ประเภทตาแหน่ง
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
นักวิชาการศึกษา
วิชาการ
(๕) อาชีวศึกษาบัณฑิต จานวน ๓ อัตรา ประกอบด้วย
ชื่อตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
นักวิชาการศึกษา

ประเภทตาแหน่ง
วิชาการ

จานวน (อัตรา)
๑
จานวน (อัตรา)
๓

๓.๒ กรอบอัตรากาลังคณาจารย์
ก.ค.ศ. อนุมัติกรอบอัตรากาลังคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
จานวน ๑๘ แห่ง โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังให้ประเภทวิชาละ๕ อัตรา รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๙๐ อัตรา ดังนี้
/ภาคกลาง ๑…

-๑๘ที่
๑

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๑

๒
๓
๔

ภาคกลาง ๒
ภาคกลาง ๓
ภาคกลาง ๕

๕

ภาคใต้ ๑

๖

ภาคใต้ ๒

๗
๘
๙

ภาคใต้ ๓
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

๑๐
๑๑

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

๑๒

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

๑๓
๑๔

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
ภาคเหนือ ๑

๑๕

ภาคเหนือ ๒

๑๖
๑๗
๑๘

ภาคเหนือ ๓
ภาคเหนือ ๔
กรุงเทพมหานคร

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริหารธุรกิจ
ศิลปกรรม
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริหารธุรกิจ
คหกรรม
อุตสาหกรรม
รวม

กรอบคณาจารย์ (อัตรา)
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๑๙๐

/๔. การเปิดสอน…

-๑๙๔. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดนโยบายให้สถาบันการอาชีวศึกษาที่มี
ความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในระยะแรกของปีการศึกษา ๒๕๕๖
และระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้นาเสนอหลักสูตรผ่านสภาสถาบันการอาชีวศึกษาของแต่ละแห่ง เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรซึ่งมีหลักสูตรที่ได้นาเสนอต่อคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดยปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้อนุมัติให้ใช้หลักสูตรได้ใน ๙ สถาบัน ๔๓ วิทยาลัย ๑๖ สาขาวิชา และ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้อนุมัติให้ใช้หลักสูตรได้ใน ๑๙ สถาบัน ๘๐ วิทยาลัย ๑๙ สาขาวิชา และในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้
มีนักศึกษารวมของทุกสถาบัน ชั้นปีที่ ๑ จานวน ๑,๗๐๐ คน ชั้นปีที่ ๒ จานวน ๖๓๔ คน รวมมีนักศึกษาทั้งหมด
๒,๓๓๔ คน
สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามที่ได้ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแจ้งสาขาวิชาที่จะขอเปิดสอนภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ขณะนี้มีสถาบันการอาชีวศึกษาแจ้งความประสงค์มา ๑๕ สถาบัน ๕๔ วิทยาลัย
๒๗ สาขาวิชา ซึ่งทางศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาจะได้เชิญกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาประชุมสัมมนา
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการต่อไป
5. การบริหารงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษา
โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
110,768,000 บาท
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม
- ดาเนินการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 สถาบัน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551
- ดาเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา สามารถบริหารจัดการ
ในรูปแบบคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาครบทั้ง 23 สถาบัน
- ดาเนินการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 สถาบัน
๖. แนวทางการออกใบประกอบวิชาชีพครูให้กับครูอาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๐๑/๓๙๓๙ ลงวันที่
๓๑ กรกฎาคม๒๕๕๗ เรื่อง การขอออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาถึงเลขาธิการคุรเพื
ุสภา
่อพิจารณาดาเนินการ
แก้ปัญหาเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ สาหรับกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพสาขาขาดแคลน
เพื่อให้ สามารถบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย) คณะกรรมการคุรุสภาเมื่อคราวการประชุมวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ มติที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ประกาศรับรอง ๘๖ สาขาวิชา เป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอขอ ทั้งนี้ เมื่อสอบบรรจุเป็นครูได้แล้วต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่คุรุสภากาหนด คือ ภายในระยะเวลา2 ปี ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูรายละเอียด
สาขาวิชาที่ขาดแคลน มีดังนี้
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
๑.๑ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1.2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1.3 ไฟฟ้ากาลัง
1.4 โทรคมนาคม
1.5 แมคคาทรอนิกส์
1.6 เครื่องวัดและควบคุม
1.7 เทคนิคอุตสาหกรรม
1.8 เทคนิคการผลิต
/1.9 ช่างกล…

-๒๐1.9 ช่างกลโรงงาน
1.10 เขียนแบบเครื่องกล
1.11 เครื่องกล
1.12 เครื่องมือและซ่อมบารุง
1.13 ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
1.14 แม่พิมพ์โลหะ
1.15 แม่พิมพ์พลาสติก
1.16 ช่างยนต์
1.17 ช่างก่อสร้าง
1.18 โยธา
1.19 ช่างสารวจ
1.20 สถาปัตยกรรม/มัณฑนศิลป์/ออกแบบตกแต่ง
1.21 อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน1.22 อุตสาหกรรมต่อเรือ
1.23 พาณิชย์นาวี
1.24 การจัดการโลจิสติกส์
1.25 อุตสาหกรรมยาง
1.26 เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
1.27 ปิโตรเคมี
1.28 การพิมพ์
1.29 การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
1.30 การขุดเจาะน้ามัน
1.31 เทคโนโลยีแสงและเสียง
1.32 ปิโตรเลียม
1.33 เทคนิคพลังงาน
1.34 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.35 ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2.1 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
2.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2.3 การท่องเที่ยว
2.4 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3.1 วิชาเลขานุการ
3.2 การจัดการธุรกิจ
3.3 การจัดการสานักงาน
3.4 การตลาด
3.5 การบัญชี
3.6 บริหารธุรกิจและพาณิชยการ
3.7 โลจิสติกส์
3.8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.9 ธุรกิจค้าปลีก
3.10 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
5.1 เทคโนโลยีสิ่งทอ
5.2 เสื้อผ้าสาเร็จรูป
5.3 เคมีสิ่งทอ
6. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์
6.1 เกษตรอุตสาหกรรม
6.2 ช่างกลเกษตร
6.3 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
6.4 เทคโนโลยีภูมิทัศน์
6.5 ผลิตภัณฑ์ยาง
6.6 พืชศาสตร์
6.7 สัตว์ศาสตร์
6.8 พืชไร่
6.9 ปฐพีวิทยา
7. ประเภทวิชาประมง
7.1 การควบคุมเครื่องจักร(เรือประมง)
7.2 ประมงทะเล
7.3 เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
7.4 แปรรูปสัตว์น้า
7.5 อุตสาหกรรมสัตว์น้า
/8. ประเภท…

-๒๑8. ประเภทวิชาคหกรรม
8.1 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
8.2 คหกรรมศาสตร์
8.3 เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 8.4 เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
8.5 แฟชั่นและสิ่งทอ
8.6 สปาและความงาม
8.7 เสริมสวย(เทคโนโลยีความงาม)
9. ประเภทวิชาศิลปกรรม
9.1 วิจิตรศิลป์
9.2 ศิลปกรรม
9.3 เซรามิค/เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา 9.4 ศิลปหัตถกรรม (รูปพรรณและเครื่องสาน)
9.5 การออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี 9.6 ช่างทองหลวง
9.7 การออกแบบ
9.8 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
9.9 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
9.10 การถ่ายภาพและวิดีทัศน์
9.11 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่กาหนด
หลักการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ดังนั้นการชี้แจงเรื่องหลักสูตร/
ระเบียบต่าง ๆ ก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการซึ่งมีความแตกต่างจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เนื่องจากจะไปเกี่ยวโยงต่อไปกับการประเมินวิทยฐานะของครูอาจารย์ รวมถึงการกาหนด
กรอบอัตรากาลังด้วย
2. ที่ประชุมได้สอบถามถึงความชัดเจนในเรื่องการกาหนดกรอบอัตรากาลังคณาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริก(นายบุ
าร ญส่ง จาปาโพธิ์) ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลวิเคราะห์
การกาหนดกรอบอัตรากาลังเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยคณะกรรมการและผู้อานวยการของสถาบันการอาชีวศึกษา
เป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเป็นการนาร่องให้ประเภทวิชาละ 5 คนก่อน
3. เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณควรเร่งดาเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหาร
เงินรายได้ของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้สามารถนาเงินงบประมาณมาดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ รวมถึง
ต้องมีการบริหารทรัพย์สินให้ก่อเกิดรายได้ไม่ควรรอเงินงบประมาณเพียงอย่างเดียว
4. ที่ประชุมได้กล่าวถึงความเป็นมาของการใช้ชื่อตาแหน่ง “ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา”
ว่าเหตุใดจึงไม่ใช้คาว่า “อธิการบดี” ซึ่งกรรมการการอาชีวศึกษาหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นเพราะคาว่า
“อธิการบดี” จะใช้ได้เฉพาะองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น แต่สถาบันการอาชีวศึกษาอยู่ในการกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ได้เป็นนิติบุคคล จะใช้ได้เพียงคาว่า “อธิการ” แต่ก็เห็นว่าให้ใช้คาว่า
“ผู้อานวยการ” จะเหมาะสมกว่า
มติการประชุม รับทราบและประธานมอบ สอศ. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชุมไป
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เรื่องที่ 4.3 การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
นาย ชาญเวช บุญประเดิม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักอานวยการ มอบ นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา แทนผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ วิชาชีพ
นาเสนอว่า คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพได้ ให้
/ความเห็นชอบ…

-๒๒ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคนิคกายอุปกรณ์ ตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เทคนิคกายอุปกรณ์ จุดประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถ
บุคลิกภาพและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานช่างกายอุปกรณ์และเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยผู้พิการที่ต้องใช้อุปกรณ์กายเทียม
และอุปกรณ์กายเสริม แพทย์ผู้ทาการรักษา และผู้ร่วมงานในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปตลอดจนช่วยลดปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรระดับเทคนิคด้านช่างกายอุปกรณ์ของประเทศ
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จะเป็นลักษณะทวิภาคี
เต็มรูปแบบ กล่าวคือ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และมูลนิธิขาเทียมฯ
โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จะรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพเลือกด้านวิศวกรรม ส่วนมูลนิธิขาเทียมฯ จะรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ทักษะวิชาชีพเฉพาะ ทักษะวิชาชีพเลือก ตามข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช ๒๕๕๗ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 66– 153
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ที่ประชุมได้สอบถามถึงจานวนเด็กที่จะเข้ามาเรียน , เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะมีรายได้เท่าใด
มีความก้าวหน้าอย่างไร ซึ่งผู้แทนสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ตอบข้อซักถามดังนี้
1.1 แผนที่วางไว้จะผลิตประมาณปีละ 20 คน โดยในชั้นปีที่ 1 พ.ศ. 2558 และทุก ๆ ปี ปีละ 20 คน
ซึ่งคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปี 2559 จานวน 40 คน และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ปีละ 40 คน ตามแผนที่กาหนดไว้
เด็กที่จบไปจะสามารถเข้าทางานได้ทั้งหมด 100 % เท่าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ต้องการอยู่ ณ ขณะนี้ เนื่องจากสถิติ
คนพิการในปี 2555 มีจานวน 1,500,000 คน แต่ความต้องการกายอุปกรณ์เสริมและขาเทียมมีถึง 720,000 คน
จากการรายงานประชากรของประเทศไทยเมื่อปี 2553 – 2583 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กาหนดไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 พบว่าประชากรที่มีอายุต่ากว่า 60 ปี ในปี 2557
จานวน 9,000,000 กว่าคน และในปี 2567 จานวน ,1400,000 คน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ต้องการใช้อุปกรณ์กายเทียม
แต่ในด้านการผลิตช่างกายอุปกรณ์ ในปัจจุบันจะมีกายอุปกรณ์เพียง 83 คน ช่างกายอุปกรณ์ 225 คน รวมแล้ว
308 คน แต่ในปี 2569 จะมีช่างกายอุปกรณ์เกษียณอายุราชการ 171 คน ในปี 2570
ช่างกายอุปกรณ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะเกษียณอายุราชการอีก 54 คน รวมแล้ว 225 คน แสดงว่า
จะเหลือนักกายอุปกรณ์เพียง 83 คน จึงทาให้เด็กของเราสามารถเข้าไปทางานได้ทั้งหมด
1.2 สาหรับรายได้ของผู้ที่สาเร็จการศึกษาขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากนักศึกษาชุดแรกจะสาเร็จ
การศึกษาในปี 2559 ทั้งนี้จะขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง
2. ควรมีการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาในหลักสูตรนี้ด้วย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อนักศึกษาเองที่จะสามารถนาไปสู่การมีรายได้ที่มากขึ้น
3. ควรมีหน่วยงานที่จะเป็นผู้ผลิตช่างเทคนิคขึ้นมาติดตามดูแลการใช้งานและการซ่อมบารุงรักษา
ของกายอุปกรณ์เสริมและขาเทียม สาหรับรายได้ขึ้นอยู่กับระดับของการศึกษาที่สานักงาน ก.พ. เป็นผู้รับรอง
เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าไปอยู่ในส่วนราชการ ส่วนการปฏิบัติงานกับเอกชนจะขึ้นอยู่กับความต้องการ
และความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ควรมีการจัดทาวิจัยในสาขาวิชาที่จะผลิตเพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในอนาคต
ทั้งด้านการมีรายได้ ความมั่นคง และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้ที่สาเร็จการศึกษา โดย สอศ. ควรที่จะมีการปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน แล้วนาหลักสูตรที่มีความเด่นชัดไปประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนต่อไป
/4. วิสัยทัศน์...

-๒๓4. วิสัยทัศน์ที่จะต้องคิดและขยายให้มีความสามารถในการพัฒนาไปถึงระดับนานาชาติ คือ
4.1 การผลิตกายอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมสาหรับผู้พิการและเด็กออทิสติกในภาพรวมให้สามารถ
ผลิตและขยายการจัดทาอุปกรณ์เหล่านี้ให้ครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและผู้พิการด้วย
4.2 การจัดทาหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ต้องนาฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
มาประกอบการพิจารณาด้วย และต้องเทียบเคียงว่าหลักสูตรที่จะจัดทานั้นนักศึกษาอาชีวศึกษาจะอยู่ระดับใด
หากบางหลักสูตรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังไม่ได้มีการจัดทาฐานสมรรถนะไว้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก็ควรเป็นแกนนาในการจัดทาฐานสมรรถนะนั้น ๆ โดยควรดูต้นแบบจากต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้
การรับรองและอบรมให้ความรู้ได้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจเข้ามาเรียนอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้นทั้งนี้ ในการ
จัดทาต้องมีการประสานทาความเข้าใจซึ่งกันและกันในการจัดทาหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นทิศทางเดียวกัน
5. ในการดาเนินการจัดทาหลักสูตรร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะมี 2 ลักษณะ คือ
(1) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทาหลักสูตรและส่งมาให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณา
(2) หลักสูตรหลาย ๆ สาขาวิชาของอาชีวศึกษาที่มีอยู่แล้วไปเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
6. ในการจัดทาหลักสูตรควรให้ครอบคลุมในทุกมิติไม่ควรเจาะจงเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นอยู่แล้ว
อาทิ หลักสูตรรักษาความปลอดภัย (สนามบิน) หลักสูตรพลังงาน หลักสูตรอากาศยาน และหลักสูตรหุ่นยนต์ ซึ่งบางหลักสูตร
อาจจะมีความเฉพาะของแต่ละสถานศึกษาจนเกินไปทาให้ไม่สามารถนาไปใช้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ได้ ดังนั้นในการจัดทา
หลักสูตรในอนาคตควรจะเป็นหลักสูตรที่สามารถนาไปใช้ได้จริงและต้องมีวิชาเลือกที่สามารถใช้ได้ครอบคลุม
ในภาพรวมทั้งประเทศ โดยอาจดาเนินการได้ในหลักสูตรรถไฟฟ้าต้องเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งด้านการบริหารจัดการและการซ่อมบารุง ควรมีการวางแผนว่าจะมี
สถานศึกษาแห่งใดบ้างที่จะเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อรองรับการทางานด้านนี้ต่อไป
นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชี้แจงว่าการจัดทาหลักสูตร
จะมี 2 ลักษณะ คือ
(1) สอศ. จัดทาหลักสูตรในภาพรวมแล้วให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบนาไปประยุกต์ใช้ให้เข้า
กับ
บริบทของแต่ละแห่ง
(2) สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรเอง ซึ่ง สอศ. มีนโยบายว่าต้องมีเครือข่ายเข้ามาทาความร่วมมือ
กับสถานศึกษาด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ โดยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตต่อไป
เรื่องที่ 4.4 การพิจารณากิจกรรม “สร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา”
นายชาญเวช บุญประเดิม ผู้ช่วย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ มอบ นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ นาเสนอว่าสืบเนื่องจาก
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้บรรจุเรื่องการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เข้าไปในโครงการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในการดาเนินงานขอให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นคณะทางาน
มีการดาเนินการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง รวมถึงข่าวสารอื่น ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย
/ในการนี้…

-๒๔ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการจัดทามาตรการเสริมสร้างภาพลักษณ์
อาชีวศึกษา “ผู้เรียนอาชีวะ คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” ดังรายละเอียดที่แนบ และได้มีการเผยแพร่รายการ “อาชีวะ
ทู เดอะ ฟิวเจอร์” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 และมีการเผยแพร่สปอตอาชีวะในระหว่างเดือนพฤศจิกายน2557
ถึงเดือนมกราคม 2558 เกี่ยวกับการรับนักศึกษาและการปรับค่านิยมอาชีวศึกษาให้ผู้สนใจ เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
และจะมีการจัดทาสปอตลงในหนังสือพิมพ์ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 156 – 163
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ทราบว่า สอศ. ได้รับงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์จานวน 30 ล้านบาท ซึ่งการดาเนินการ
สร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษายังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้อนุมัติโครงการ Passport ความดีไปแล้ว และได้รับงบประมาณในการดาเนินการจานวน 500,000 บาท นาร่อง
ในจังหวัดต่าง ๆ เน้นให้นักศึกษาเป็นคนดีและคนเก่ง เพื่อให้สถานประกอบการใช้ประกอบการพิจารณาการรับเด็ก
เข้าทางานทั้งเกรด ( IQ) และการทาความดี ( EQ) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาลังดาเนินการเรื่องนี้ โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็จะเข้า
ร่วมโครงการนี้ด้วย ส่วนการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีกิจกรรมจานวนมาก
สามารถดาเนินการได้หลายแนวทาง ยกตัวอย่างเช่น
1.1 ในช่วงเดือนธันวาคมที่มีโครงการ “อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่นอน” ที่เด็กอาชีวศึกษาไปช่วยตรวจสอบสภาพรถยนต์ ที่บอกว่าได้รับงบประมาณน้อย แต่สามารถ
ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก สร้างกิจกรรมขึ้นมาและร่วมกันแถลงข่าว
ว่าอาชีวศึกษาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ การใช้รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์
ควรใช้รูปแบบเดียวกัน
1.2 มีการขอความร่วมมือจากจังหวัดให้การสนับสนุนการดาเนินการด้วย ในเรื่องการขอให้
ร้านค้า
ช่วยเปิดจาหน่ายอะไหล่รถยนต์และอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลและวันหยุด และควรประสานกับกรมการขนส่งทางบก
กระทรวงมหาดไทย ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมด้วย ส่วนบุคลากรและครูมาจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะทาให้เห็นภาพว่าสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการทาความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น
1.3 ต้องมีการจัดทาแผนความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เด็ก
สนใจเข้ามาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น โดยแผนการประชาสัมพันธ์จะเน้นให้ผู้ปกครองเห็นภาพอาชีพตามหลักสูตร
ที่เรียน รับประกันว่ามีงานทาทันทีหลังสาเร็จการศึกษาและมีรายได้มากกว่าที่อื่น ในอนาคตการเรียนอาชีวศึกษา
อาจจะให้เรียนฟรี รัฐจ่าย 100% เพื่อให้เด็กเข้ามาเรียนอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ควรมี Call Center ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
2. การดาเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่รับผิดชอบคือสานักความร่วมมือและสานักอานวยการ
(กลุ่มประชาสัมพันธ์) เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จสูงสุด ทั้ง 2 หน่วยงานควรมี
การประสานกันว่าจะทาโฆษณาอย่างไรให้เห็นชัดเจนในภาพลักษณ์อาชีวศึกษา รวมทั้งในเรื่องงบประมาณเครือข่าย
ให้สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทาความร่วมมือกับ SCG หรือ อมตะนคร
ซึ่งต้องมีการวางแผนกาหนดบทบาทของหน่วยงานในสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศให้มีความสอดคล้องในการดาเนินการอย่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
3. สิ่งที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสงค์ในการดาเนินงาน คือ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนาข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะรวมทั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบัติ
และนามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ทราบความคืบหน้าด้วย
/4. สาหรับ…

-๒๕4. สาหรับในเรื่องการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม “สร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา” เป็นภารกิจของ
สานักความร่วมมือที่เป็นหน่วยงานกลางประสานกับโครงการต่าง ๆ ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบและได้มีการดาเนินการ
ไปแล้วอย่างไร ส่วนเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นภารกิจของสานักอานวยการ (กลุ่มประชาสัมพันธ์)
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ สอศ. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชุมไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้นาเสนอความคืบหน้าในการขับเคลื่อนงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องที่ 5.1 การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ของสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 สาขาวิชา
นาย
ชาญเวช บุญประเดิม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการมอบ นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา แทนผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ที่ สธ 0203/22134 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 และหนังสือที่
สธ 0203/8944 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556ขอให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณารับรองหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ของสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 สาขาวิชา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุ
167
มหน้–า169 ได้แก่
(1) สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
(2) สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
(3) สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
(4) สาขาวิชาเวชระเบียน
ซึ่งคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาได้มีการประชุม1/2557
ครั้งที่ เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และที่ประชุมมีมติรับรองหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ของสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข เทียบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบกับสภาวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาก่อนและให้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งผลการพิจารณาของสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 สาขาวิชา คือ
(1) สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
(2)
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
(3)
สาขาวิชาเวชระเบียน
คณะอนุกรรมการฯ จึงพิจารณารับรองให้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556 ของสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เทียบเท่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 3 สาขาวิชาข้างต้น
มติที่ประชุม รับทราบการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556 ของสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เทียบเท่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 3 สาขาวิชา คือ
(1) สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
(2) สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
(3) สาขาวิชาเวชระเบียน
/เรื่องที่ 5.2…

-๒๖เรื่องที่ 5.2 งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
นายชาญเวช บุญประเดิม ผู้ช่วย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ มอบ นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีกาหนดการจัดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
ในวันที่ 27– 28 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเอ็กซ์ซิบิชั่น ฮอลล์ 7 และ 8 อิมแพค เมืองทองธานี
โดยจะกราบเรียนเชิญ
นายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม
จัดกิจกรรม โดยแกนหลักของการจัดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” คือ นายถาวร ชลัษเฐียร ผู้แทนองค์กรเอกชน
ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ การอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาหรับการจัดงานครั้งนี้มีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายดังนี้
หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาลประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มอบให้กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาและ
ปฏิรูปการศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วม กระจายอานาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม
มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ หนึ่งในนโยบายเฉพาะ 7 ข้อ
ที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี คือ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ให้จัดแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิตกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อภาคการผลิต
สินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริหาร ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และอื่น ๆ
ในสาขาที่มีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดทาความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากาลังคนทั้งระบบ
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องการให้มีผลชัดเจนภายใน 3 เดือน คือ การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา จูงใจ
ให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนสายอาชีพ ตลอดจนเร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา
โดยมีมาตรการจูงใจ และจัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้มากขึ้น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้เล็งเห็นแนวทางในการเร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาปรับภาพลักษณ์ กาหนด
มาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่และผู้ปกครอง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้เสนอให้มีการจัดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย”
วัตถุประสงค์
1. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา
2. กาหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน
นักศึกษา พ่อแม่และผู้ปกครอง
และส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพ
3. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. เพื่อขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

มีความยินดี

เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้เข้าชมงานจานวนรวม 100,000 คน
1. สถานประกอบการที่ร่วมมือกับอาชีวศึกษา อย่างน้อย 5,000 คน
2. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าไทย นิคมอุตสาหกรรม จานวน
8,000 คน
/3. สถานศึกษา…

-๒๗3. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ประมาณ ๑00 แห่ง
4. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา421 แห่ง สถาบันการอาชีวศึกษา
รวม 23 แห่ง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. สามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา
2. สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริม
ให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพ
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. ขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เข้าชมงานมีความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3. สามารถขยายผลให้สถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดได้
ประเด็นที่เสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอเรียนเชิญกรรมการการอาชีวศึกษาทุกท่านเข้าร่วมงาน
อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเอ็กซ์ซิบิชั่น ฮอลล์ 7 และ 8 อิมแพค
เมืองทองธานี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 172– 174
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. เป้าหมายของการจัดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” คือ ประสงค์ให้มีผู้ประกอบการมาทาความร่วมมือ
กับอาชีวศึกษาให้มากที่สุด รวมทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ฉะนั้นสิ่งที่
ควรคานึงถึงในการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เป้าหมายเพื่อให้เด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้ามาเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ โดยควรหาแนวทางเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีโอกาสพูดคุย
เชิญชวนสถานประกอบการต่าง ๆ เข้าร่วมในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับอาชีวศึกษา ทั้งเรื่องครู เรื่อง
ทุนการศึกษา เป็นต้น
2. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น หากสถานประกอบการ
ประสงค์ได้ช่างฝีมือแบบใดจะสามารถติดต่อกับสถานศึกษาใดได้บ้าง ควรจัดให้ภาคเอกชนได้มีการพบปะกับ
สถานศึกษาที่สอนวิชาชีพ และทา MOU ระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบการเพื่อป้อนเด็กเข้ามาทางานหรือ
ฝึกงานจบแล้วได้งานทา โดยควรพิจารณาดาเนินการในสิ่งต่อไปนี้ด้วย คือ
2.1 มีการวางแผนงานว่าในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปจะมีการนาสาขาวิชาด้านใดบ้างของอาชีวศึกษา
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
2.2 นาผู้สาเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับทางด้านฝีมือต่าง ๆ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาเป็นอาชีวศึกษาตัวอย่างว่ามีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพอย่างไร
2.3 ในการจัดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย”
ที่มีกาหนดการกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดและอยู่ร่วมงานด้วยนั้น ควรเตรียมแผนสารองไว้หากนายกรัฐมนตรีไม่สามารถอยู่ร่วมงาน
ได้ตามเวลาที่กาหนด
/2.4 การประชาสัมพันธ์…

-๒๘2.4 การประชาสัมพันธ์ในการจัดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทยเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งและ
จะต้องมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้สื่อสารไปให้ถึงครัวเรือนอย่างทั่วถึง
3. หากสามารถดาเนินการปรับเปลี่ยนชื่องานได้ทันควรใช้ชื่องานให้คล้าย ๆ กับงาน Expo ที่จัดตาม
ภาคต่าง ๆ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของบุคคลทั่วไป
4. ที่ประชุมได้สอบถามถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ซึ่ง
ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
(นายสุรัตน์ จั่นแย้ม) ได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการนาเสนอขอจัดสรรงบประมาณ สาหรับการดาเนินการประชาสัมพันธ์
ได้มีการเตรียมดาเนินการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนอยู่แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและประธานขอให้ผู้เกี่ยวข้องนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
ประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
เรื่องที่ 5.3 การดาเนินการโครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย”
นายชาญเวช บุญประเดิม
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ มอบ นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ รายงานการดาเนินการ
โครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย” ว่า ตามที่ ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินโครงการ
“รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย” เพื่อขอสนับสนุนทุนการศึกษาจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอก ชน ให้แก่นักศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการเรียนดีเข้ามาเรียนต่อในสายอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ถึง ปวส. เป็นระยะเวลา ๕ ปี
มูลค่าทุนการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา นั้น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอรายงานสรุปผลการดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๖ ถึง
ตุลาคม ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้
๑. ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดับสูงของ สอศ. ได้ออก Road Show
เข้าพบสถานประกอบการ/หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จานวน ๑๘ แห่ง
๒. มีผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแล้ว จานวน ๑๘ ทุน ยอดเงินที่ได้รับ ๑,๑๕๙,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น
๒.๑ ทุนการศึกษาที่จ่ายเต็มจานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๙ ทุน
๒.๒ ทุนการศึกษาที่ทยอยจ่าย
๒๐,๐๐๐ บาท/ปี
จานวน ๘ ทุน
๒.๓ ร่วมบริจาคเป็นทุนการศึกษา จานวน ๑๐ ราย ยอดเงินรวม ๙๙,๐๐๐ บาท (มอบให้
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราดาเนินการให้ได้ ๑ ทุน)
๓. ได้มอบทุนการศึกษาตามโครงการฯ ให้กับสถานศึกษา จานวน ๑๗ แห่ง ดาเนินการคัดเลือก
นักเรียนเข้ารับทุนตามโครงการฯ โดยขณะนี้ได้นักเรียนทุนตามโครงการแล้ว จานวน ๑๘ ราย และเริ่มเข้าเรียน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งได้มีการทาหนังสือแจ้งเจ้าของทุนรับทราบแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 177 - 179
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่ ๖.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 1
2/๒๕๕๗ ในวันพุธที่
3 ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
/นายอนุสรณ์…

-๒๙นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก
มีกรรมการการอาชีวศึกษาหลายท่านติดภารกิจในวันพุธ และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องเข้าร่วม
ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้กรรมการการอาชีวศึกษา
เข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกันจึงขอปรับเปลี่ยนกาหนดการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จาก วันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน เป็น วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือนเวลา 13.30 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่
การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 12/2557 เป็นต้นไป สาหรับกาหนดการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 12/2557 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น )2
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑7.20 น.
นางสาวปราณี คิวรัมย์
นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
นายเสนาะ กาศเกษม
นางปัทมา วีระวานิช
ผู้จดรายงานการประชุม
นายอกนิษฐ์ คลังแสง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

