รายงานการประชุม
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และ
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 3/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน ๒๕๕7 เวลา 09.๐0 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 52 ปี (ชั้น 2) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ผู้มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
2. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
3. นายวณิชย์ อ่วมศรี
4. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สรุ ิยะ
5. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
6. นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์

7. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
8. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
9. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
10. นายวิทวัต ปัญจมะวัต
11. นางปัทมา วีระวานิช
12. นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
13. นายมงคลชัย สมอุดร
14. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
15. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
16. นายสักรินทร์ สันหมุด

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
- ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
- ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ
แทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ แทนผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
- แทนผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
/17. นางกฤติทร...

-๒17. นางกฤติทร สุขกมล

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
18. นางสาวทิพยรัตน์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
19. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
20. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล - ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
21. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล - ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
22. นายสมใจ เชาว์พานิช
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
- ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
23. นายวิสุทธิ์ สิงห์สูง
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคกลาง
- ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
24. นายประเสริฐ ชูแสง
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
25. นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
26. นายมะณู คุ้มกล่า
ประธานกรรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
27. นายอาณัติชัย จันทิวาสน์
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
แทนประธานกรรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
28. นายสาธิต สุทธธง
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
29. นายณรงค์ สมบัติใหม่
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร
30. นายสนาม สุขคา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
31. นายธานินทร์ ศรีชมภู
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
32. นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
33. นายไพรัช วิมาลา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
34. นางสาวกาญจนา ภาสุรพันธ์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง
35. นายบุญเลิศ ห้าวหาญ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
36. นายสงวน หอกคา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
37. นางคนึงนิจ พรหมเนตร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
38. นายสุภาพ มณีรัตน์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
39. นายทองคา ตินะลา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
40. นายสมคิด บุญเทวี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
41. นายวิศวชาติ สุวรรณราช
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
42. นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
43. นายสิทธิศักดิ์ ชาปฏิ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
44. นายพิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
/45. นายถวัลย์...

-๓45. นายถวัลย์ คุ้มกลาง
46. นายระเบียบ เที่ยงธรรม
47. นายขันธ์ชัย ทองอุ่น
48. นายอดุลเดช คาผา
49. นายอดิพล ไผ่แสวง
50. นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์
51. นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์
52. นายการุณย์ นาควิชานนท์
53. นายวโรภาส ศรีพันธุ์
54. นายวรวิทย์ ศรีตระกูล
55. นายสงัด ยศเฮือง
56. นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี
57. นายสรรเพชร นุศรีอัน
58. นายอนันต์ หอมพิกุล
59. นายเมธีศิน สมอุ่นจารย์
60. นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ
61. นายปริวฒ
ั น์ ถานิสโร
62. นายศักดา ขาวเกลี้ยง
63. นายสมพร ชูทอง
64. นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
65. นายสมชาย ธารงสุข
66. นายวีระ พิชิตกุล
67. นายแสวง แสนสิงห์ชยั
68. นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
69. นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์
70. นายขวัญชัย พานิชการ
71. นายวิศาล เมืองไพศาล
72. นายวิทวัส ฉันธรอาภรณ์
73. นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
74. นายประทีป จุฬาเลิศ

ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
- ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลาภู
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอานาจเจริญ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราด
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
- ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษามหานคร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
/75. นายธีระ...

-๔75. นายธีระ นรสิงห์
76. นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
77. นายครองศักดิ์ แย้มประยูร
78. นายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์
79. นายวีระเดช เหลืองหิรัญ
80. นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
81. นายวรชัย ลิขิตายน
82. นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
83. นายประภาส คงสบาย
84. นางเพ็ญศรี อรรคทิมากูล
85. นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
86. นายอานวย นวลจันทร์
87. นายประพันธ์ รอดราวี
88. นายสุนิตย์ ธรรมประพัทธ์
89. นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์
90. นายมานิตย์ อักษรกุล
91. นายสุนทร พลรงค์
92. นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล
93. นายสมนึก พุ่มขุน
94. นายสุรพล เอี่ยมสาอางค์
95. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
96. นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
97. นางสาวชมพูนุช บัวบังศร
98. นายสมนึก ภาศักดี
99. นายศิริ จันบารุง
100. นางสาวอินดา แตงอ่อน
101. นายพฒศ์ศิวพิศ โนรี
102. นายประสงค์ อยู่ทอง
103. นายสมพงค์ จตุทอง
104. ว่าที่ พ.ต.วานิช สมชาติ
105. นายจิระวัฒน์ ชวลิต
106. นายสาเร็จ วงศ์ศักดา
107. นางสุพิศ ยางาม
108. นายอุดม รูปดี
109. นางกฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์
110. นายศักดา ถาวรพจน์

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
/111. นายวิศวะ...

-๕111. นายวิศวะ คงแก้ว
112. นายประจักษ์ ทาสี
113. นายพรณรงค์ วรศิลป์
114. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
115. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
116. นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
2. นายชาญเวช บุญประเดิม
3. นายอรรณพ แก้วปทุมทิพย์
4. นายสาวิทย์ ญาณภิรตั
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล
2. นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
3. นางสิลาณี ภูรวิ ัฒนกุล
4. นายกิตติธัช สันธานเดชา
5. นางสาวยุพดี รุ่งเรือง
6. นางปิยวรรณ ปิตยานนท์
7. นางสุนันทา พลโภชน์
8. นางสาวยุวดี บุตรวงษ์
9. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
10. นางสาวเบญจวรรณ รัศมีสวยล้า
11. นางสาวพัทธนันท์ ยาพุทธา
12. นางสาวปฐมา ศรัทธาธรรม
13. นางสาวสุนิดา ภู่ใจเที่ยง
14. นางสาวปราณี คิวรัมย์
15. นายนฤพนธ์ มหากายิน
16. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
17. นางสุวรรณี ยุวชาติ
18. นางสาธิกา ศุภกีรติโรจน์
19. นางสาวมาลี ทักษะกรวงศ์
20. นางสาวปาณิสรา ทัศน์พลสกุล
21. นายวสันต์ จันทรมูล
22. นางสาววลัยลักษณ์ ว่องเจริญ
23. นางสาวนัยนา ทิพย์อักษร

ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักอานวยการ
เลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูช้ ่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง
สานักอานวยการ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ที่ปรึกษาโครงการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักความร่วมมือ
สานักความร่วมมือ
สานักความร่วมมือ
สานักความร่วมมือ
สานักความร่วมมือ
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
/24. นางสุมาลย์...

-๖24. นางสุมาลย์ พีระพล
25. นางยุวรี มณีรัตน์
26. นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์
27. นางพรทิพย์ เอกมหาราช
28. นางสาวนงนิตย์ วังตระกูล
29. นางสาวประไพ พณนันท์
30. นางสาวเกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์
31. นางสาวฉวีวรรณ ไชยญาธรรม
32. นางสินีนาท ภูมิพล
33. นายพีลิน สกุณา

สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยศึกษานิเทศก์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงาน
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพล
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

34. นางอรัญญา กิมภิระ
35. นายสาเร็จ พิมพ์ดีด
36. นายปิยะ สินค้าเจริญ
37. นายสมชาย ขวัญเจริญ
38. นายเสถียร อุตวัต
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุม ได้กล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ได้เชิญประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้ อานวยการสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ผู้ อานวยการสถาบัน การอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2557 ในวันนี้ เนื่องจากการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มอบนโยบายหลักที่จะทาให้ประเทศชาติเกิดความสงบ มั่นคง ลดความขัดแย้งทางการเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยขอให้ข้าราชการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ ให้เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนทุกโอกาส ช่วยกันคิดงาน/ตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานที่ ปฏิบั ติ อยู่ ให้ มีความราบรื่ น ทั้งนี้ ได้ เรี ยนเชิญรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก (พันเอกธเนศ กาลพฤกษ์ )
มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวปฏิบัติของ สอศ. ภายใต้การบริหารราชการของ คสช. ซึ่งจะปรากฏอยู่ในระเบียบวาระ
การประชุมที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ วาระ 4.1 ที่จะกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จั ง หวั ด และผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาที่ ท าหน้ า ที่ ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 2/๒๕๕7
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน ๒๕๕7 ณ ห้องประชุมอาคาร 52 ปี (ชั้น 2) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ประธานกรรมการอาชี วศึ กษาภาค ประธานกรรมการอาชี วศึ กษาจั งหวั ด และผู้ อ านวยการสถานศึ กษาที่ ท าหน้ าที่ ผู้ อ านวยการสถาบั น
การอาชีวศึกษาครั้งที่ 2/๒๕๕7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน ๒๕๕7 ณ ห้องประชุมอาคาร 52 ปี (ชั้น 2)
/วิทยาลัย...

-๗วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/1700
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 13 - 40
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
วาระ 4.1 นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พัน เอกธเนศ กาลพฤกษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้แจ้งแนวปฏิบัติ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามปกติ โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และแนวปฏิบัติจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด
2. การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมุ่งเน้นให้เกิดความสมานฉันท์
3. ให้ส่งเสริมดูแลข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในสังกัด และนักเรียนนักศึกษา ให้มี
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
4. ให้มีการแต่งตั้งเวรยาม หรือจัดระบบรักษาความปลอดภัยของบุคคล สถานที่ราชการ และทรัพย์สิน
อย่างเคร่งครัด
5. ย้าเตือนให้ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้ตระหนักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการนาเสนอ
หรื อเผยแพร่ ข้อความทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ หรือทางสื่ อสารออนไลน์ว่าต้องไม่มีลั กษณะปลุ กระดม ยั่ว ยุ ชักชวน
สร้างความรุนแรง ข้อความอันเป็นเท็จ หรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
6. การชุมนุมทางการเมือง
6.1 ให้กากับดูแลข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในสังกัด และนักเรียนนักศึกษา
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง หรือต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
6.๒ ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ชุมนุมหรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการชุมนุมทางการเมือง
6.๓ หากมีความจาเป็นต้องจัดประชุมสัมมนา สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมโดยให้ระมัดระวัง
ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง ทั้งนี้ให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และป้องกันบุคคลภายนอกที่จะเข้ามา
แทรกแซงการประชุม
7. ให้ ข้าราชการ บุ คลากรทางการศึกษา บุคลากรในสั งกัด และนักเรียนนักศึกษา ในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง ห้ามออกนอก
เคหะสถาน
8. ให้หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในทุกระดับ
9. ให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง ดูแล เอาใจใส่การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
10. ให้สอดส่องดูแล ติดตามเหตุการณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ กรณีมีแนวโน้มจะมีเหตุความไม่สงบ
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทันที
/ทั้งนี้...

-๘ทั้งนี้ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ฝ่ายสั งคมจิตวิทยา โทรศัพท์ห มายเลข 0-2282-2925 ,
0-2282-2843 ในช่วงเวลาราชการ และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หมายเลข 09-4128-6273-9
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. ประธาน อศจ. และผู้อานวยการสถาบัน การอาชีวศึกษา นาแนวปฏิบัติฯ ของ คสช. ไปแจ้งผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงานในความดูแลรับผิดชอบทราบด้วย
วาระ 4.2 การปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และรองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
(นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อขับเคลื่อนงาน ดังต่อไปนี้
1. ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557 ลงวั นที่ 23 พฤษภาคม 2557
เรื่องการจัดส่วนงาน การกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่ในฝ่ายสังคมจิตวิทยามีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา และมีพลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา
มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบรวม 7 หน่วยงาน คือ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.
และคณะ ได้มีการประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) ปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ. และ
ผู้บริ หารองค์กรหลั ก ผู้ ตรวจราชการกระทรวง รวมทั้งผู้บริหารหน่ วยงานในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาได้มอบแนวทาง
ในการดาเนินงานไว้ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ คือ สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุข สมานฉันท์ ปราศจากความรุนแรง จงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาเสริมสร้างรากฐานทางสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
2.2 แนวคิดในการทางานของฝ่ายสังคมจิตวิทยาจะมีกรอบแนวคิดอยู่ 5 เรื่อง คือ
2.2.1 ประชาชนเป็นศูนย์กลาง : เอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
2.2.2 มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
2.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ใช้งบประมาณให้คุ้มค่า
2.2.4 กรอบแนวคิดจะเป็นเรื่องของการเน้นคุณภาพ ปรับปรุงขั้นตอนการทางานโดยดูผล
การปฏิบัติงานที่สาเร็จมาแล้ว
2.2.5 ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบคุ้มค่า คุณภาพและประสิทธิภาพ
2.3 เจตนารมณ์ของหั วหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาในส่ ว นของ สอศ. เรื่อง การปรับปรุงระบบ
การศึกษา มีอยู่ 6 เรื่อง คือ
2.3.1 พัฒนาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2.3.2 สร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขัน
/2.3.3 ตอบสนอง...
2.3.3 ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและภูมิภาค

-๙2.3.4 มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ
2.3.5 เพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
2.3.6 ให้ความสาคัญกับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย สานึกความรับผิดชอบ
และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2.4 หัวหน้า คสช. ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานไว้ 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ช่วงแรกของการควบคุมอานาจในการปกครอง จะดาเนินการในเรื่องการปรองดอง
สมานฉันท์ให้เร็วที่สุด ในกรอบเวลา 2-3 เดือน นอกจากงานความมั่นคงและขับเคลื่อน ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปในระยะที่ 2 ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ต้องเริ่มจาก
ครอบครั ว หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จั งหวัด คสช.ได้มอบหมายให้ กอ.รมน. รับผิ ดชอบในการดาเนินการ ทั้งนี้ได้เริ่ม
รวมกลุ่มจากเล็กมาใหญ่ขึ้น เพื่อให้ผู้เห็นต่างได้พบปะพูดคุยกันแต่เนิ่น และมิให้เป็นปัญหาต่อไปในระยะที่ 2 รวมทั้ง
การจัดตั้งคณะทางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อเตรียมการสู่การปฏิบัติให้พร้อมในระยะที่ 2 โดยปราศจากความขัดแย้ง
ตั้งแต่บั ดนี้ ซึ่ง มิได้มีก ารดาเนิ น การในเรื่ อ งของการปรับ โครงสร้างของส่ ว นราชการใดๆ หรือเรีย กผลประโยชน์
ค่าตอบแทน หรือการนิรโทษกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
ระยะที่ 2 การใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ซึ่งกาลังดาเนินการจัดทาอยู่ในฝ่ายกฎหมาย จะมี
การจัดตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหานายกรัฐมนตรี ตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการ ร่าง/จัดทารัฐธรรมนูญ พร้อมกับ
การตั้งสภาปฏิรูป เพื่อปฏิรูปการแก้ไขในทุกเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องการ และเป็นที่ยอมรับ โดยน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี
ส่ ว นที่จ ะมากกว่า หรื อ น้ อยกว่ านั้ น ขึ้น อยู่ กับ สถานการณ์ และความร่ว มมือ ของทุก พวกทุก ฝ่ า ย หากสถานการณ์
เรี ย บร้ อยเป็ น ปกติ ป ฏิรู ป ส าเร็ จ ปรองดองสมานฉัน ท์กับทุก ฝ่ าย ประชาชนมีค วามรัก ความสามัคคี กัน ก็ จะเริ่ ม
ดาเนินการก้าวเข้าสู่ระยะที่ 3
ระยะที่ 3 การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ที่ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกพวก
พอใจ กฎหมายมีความทันสมัยในทุกด้าน รวมทั้งกฎระเบียบ กติกาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไข เพื่อให้ได้คนดี สุจริต
มีคุณธรรม มาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล
3. สอศ. จะเสนอโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วนต่อ คสช. เพื่อให้ความเห็นชอบ ยกตัวอย่างเช่น
- โครงการปรองดอง เพื่อสร้างความรัก สามัคคี สมานฉันท์ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งชื่อเดิม
จะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท
- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จะทาให้เป็นรูปธรรม คือ
โครงการตามพระราชดาริ และโครงการเทิดพระเกียรติต่างๆ โดยจะจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2557
4. สอศ. ได้มอบให้ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายชาญเวช บุญประเดิม) จัดทา
ซีดีรายการพิเศษเดินหน้าประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มาเพื่อ ขอให้ ประธาน อศภ. ประธาน อศจ. และผู้ อ านวยการสถาบันการอาชี ว ศึ กษาสอดแทรกในการแจ้ ง ให้
สถานศึกษา/หน่วยงานในความดูแลรับผิดชอบทราบทุกที่ที่มีการจัดประชุม/กิจกรรมต่างๆ
5. มอบประธาน อศภ. ประธาน อศจ. และผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ดาเนินการดังนี้
5.1 ขอให้ แ ต่ ล ะวิท ยาลั ย ระดมความคิ ดว่ า จะจัด ท าโครงการ/กิ จกรรมเพื่ อความปรองดอง
สมานฉันท์อย่างไร โดยให้แล้วเสร็จภายในช่วง 2-3 เดือนนี้ และรวบรวมส่งศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเพื่อสรุปในภาพรวมของ สอศ. ต่อไป โดย สอศ. จะสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ
ประมาณ 15,000 – 50,000 บาท ตามขนาดของวิทยาลัยหรือตามความเหมาะสม
5.2 ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์เชิญชวนในการร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกาลังศรัท/5.2...
ธา

-๑๐เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
ในภาคเหนือ โดยบริจาคเข้าบัญชี “รวมน้าใจชาวอาชีวศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว” ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี 059-0-25160-0 ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่ วนที่สุ ด
ที่ ศธ 0601/2476 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. ประธาน อศจ. และผู้อานวยการสถาบัน การอาชีวศึกษานาผลการประชุมไปแจ้ง ผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงานในความดูแลรับผิดชอบทราบและพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
วาระ 4.3 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าโครงสร้ า งและกรอบอั ต ราก าลั ง ของสถาบั น การอาชีวศึกษา
รองเลขาธิก ารคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา (นายประดิษ ฐ์ ระสิ ตานนท์ ) และที่ ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นายบุญส่ง จาปาโพธิ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการกาหนดอัตรากาลังของสถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมริ ช มอนด์ รั ต นาธิ เ บศร์ จั ง หวั ด นนทบุ รี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การในการก าหนดอั ต ราก าลั ง
ตามโครงสร้ างของสถาบั นการอาชีว ศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่ต้องนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ให้ สามารถขับเคลื่ อนไปได้
รวดเร็วขึ้น ดังนี้
๑. การจัดทากรอบอัตรากาลังในสถาบันการอาชีวศึกษา
๒. การยกร่างมาตรฐานตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการศูนย์ และผู้อานวยการสานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต ในสถาบันการอาชีวศึกษา
๓. การยกร่างการกาหนดตาแหน่งและการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก ผู้ อ านวยการศู น ย์ และ
ผู้อานวยการสานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต ในสถาบันการอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย ๑๐๕ คน ประกอบด้วย
- ผู้บริหารในสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะทางานจากส่วนกลาง จานวน ๑๘ คน
- อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารบุคคลตามโครงสร้างของสถาบันการอาชีวศึกษา
จานวน ๒๗ คน
- ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาและผู้รับผิดชอบด้านอัตรากาลังของบุคลากรภายในสถาบัน
การอาชีวศึกษา สถาบันละ 3 คน ทั้ง ๑๙ สถาบัน จานวน ๕๗ คน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทากรอบอัตรากาลังจากมหาวิทยาลัย จานวน ๓ คน
สาหรับประเด็นที่จะขอให้ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นายบุญส่ง จาปาโพธิ์)
และคณะ ปรึกษาหารือในการประชุมวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 มีดังนี้
1. ขอให้วิเคราะห์ เรื่องใบประกอบวิชาชีพครูที่ไม่สามารถบรรจุผู้ชานาญเฉพาะทางเข้ามาเป็นครู
ของ สอศ. ได้ จะทาอย่างไร จาเป็นต้องแก้กฎหมายอะไรหรือไม่
2. ใน พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หรือ พ.ร.บ./กฎหมายอื่นใดที่สถาบันการอาชีวศึกษา
ใช้ถือปฏิบัติ หากมีปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติอย่างใดขอให้สรุปรวบรวมนาเสนอ สอศ.เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและประธานมอบที่ ป รึ ก ษาด้ า นมาตรฐานอาชี ว ศึ ก ษาธุ ร กิ จ และบริ ก าร
(นายบุญส่ง จาปาโพธิ์) และคณะ นาผลการประชุมไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
/วาระ 4.4...
วาระ 4.4 การบริหารจัดการทางด้านวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวณิชย์ อ่วมศรี) ได้มอบแผนการดาเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

-๑๑1. การควบคุม ก ากั บ ดู แลในเรื่ อ งของการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ กษาสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
1.1 ขอให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้การบริหาร
ราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามวาระ 4.1 อย่างเคร่งครัด
1.2 หากมี ข่ า วใด ๆ ที่ เ ป็ น ทางลบและส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สอศ. ขอให้
สถานศึกษา/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรีบดาเนินการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะมีข่าวออกไปแบบไม่ถูกต้อง แต่ถ้าหาก
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ขอให้รีบรายงาน สอศ. ทราบโดยด่วน
2. การเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการกองทุนการศึกษา
โครงการกองทุ น การศึ ก ษาเป็ นโครงการในพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
เพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมแก่นักเรียน โดยให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาจนสามารถประกอบอาชีพได้
มีสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแล้ว 2 รุ่น จานวน 68 แห่ง เป็นสถานศึกษาสายสามัญ จานวน 56 แห่ง
และสถานศึกษาสายอาชีวศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 12 แห่ง โดยมีสถานศึกษา
ที่จับคู่ร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ดังนี้
(1) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ร่วมมือกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม และโรงเรียน
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จัดการศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(2) วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ร่วมมือกับโรงเรียน
หนองปรือพิทยาคม จัดการศึกษาในสาขาวิชาช่างซ่อมบารุงและหลักสูตรระยะสั้น
(3) วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมมือกับโรงเรียนป่าเด็งวิทยา จัดการศึกษาในสาขาวิชา
ช่างยนต์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(4) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล และวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ร่วมมือกับ
โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จัดการศึกษาในสาขาวิชาช่างยนต์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(5) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ร่วมมือกับโรงเรียน
ซับม่วงวิทยา จัดการศึกษาในสาขาช่างเชื่อมโลหะและหลักสูตรระยะสั้น
(6) วิทยาลัยการอาชีพวังน้าเย็น ร่วมมือกับโรงเรียนวังไพรวิทยาคม จัดการศึกษาในสาขาวิชา
การบัญชี การขาย และช่างยนต์
โครงการกองทุนการศึกษาได้ขยายผลการสอนวิชาชีพ ในรุ่นที่ 3 โดยกาหนดประชุมเพื่อชี้แจง
ทาความเข้าใจการดาเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้ ง ที่ 1 วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา ประกอบด้ ว ย
จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วย จังหวัด
บุรีรัมย์ สุรินทร์
ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกอบด้วย จังหวัด
อุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร
ครั้งที่ 4 วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกอบด้วย จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร
/3. การทดลอง...
3. การทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ในการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

-๑๒จานวน 8 ประเภทวิชา 50 สาขาวิชา และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เมื่อวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีความสมบูรณ์
ใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายให้มีการทดลองใช้
และประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 จานวน 8 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสถานศึกษาที่ร่วมทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีจานวน 12 แห่ง ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
3. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
4. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
5. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
9. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
11. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
12. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
หลั ง จากนั้ น รองเลขาธิ ก าร กอศ. (นายวณิ ช ย์ อ่ ว มศรี ) ได้ ข อให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์
(นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์) แจ้งเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้
1. แนวทางที่จะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามาเข้าศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา โดยเข้าโครงการการเรียน
รายวิชาเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.VEd.) แล้วเก็บสะสมหน่วยกิตไว้เมื่อมาเข้าเป็นนักเรียน ปวช. อาชีวศึกษา สามารถนาความรู้ในรายวิชา Pre.VEd. มาขอเทียบโอนเมื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนในระดับ ปวช. ของอาชีวศึกษาได้
2. เรื่องที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยหน่วยศึกษานิเทศก์อยู่ระหว่างการดาเนินการ มีดังนี้
2.1 เรื่องเกี่ยวกับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย สานึกความรับผิดชอบ และยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่จะจัดทาเข้าเป็นหลักสูตรของอาชีวศึกษา
2.2 โครงการพัฒนาใบช่วยสอน ใบงาน และใบมอบหมายงาน ที่พยายามจะให้สามารถใช้ได้ในปีนี้
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบผู้เกี่ยวข้องนาผลการประชุมไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
วาระ 4.5 การจัด ทาโครงการตามพระราชดาริและโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวณิชย์ อ่วมศรี) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการ/
กิจกรรมที่จะดาเนินการในปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558 มีกิจกรรมดังนี้
/1. โครงการ...
1. โครงการ : ถวายพระเกียรติในด้านพระอัจฉริยภาพ
กิจกรรม :
(1.1) โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(1.2) โครงงานวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

-๑๓2. โครงการ : สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพโดยการขยายการจัดอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติการอาชีวศึกษา
สาหรับผู้ยากไร้และคนพิการตามแนวทางพระราชดาริ
กิจกรรม :
(2.1) โครงการนาร่องพัฒนาวิทยาลัย 4 แห่งให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
(2.2) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉลิมราชกุมารีสิรินธรเพื่อคนพิการ
(2.3) โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
(2.4) โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
(2.5) โครงการวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network
(2.6) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดาริฯ (e-DLTV
เพื่อพัฒนาอาชีพ)
(2.7) โครงการ ปวช.เฉลิมพระเกียรติ (อุตรดิตถ์ น่าน)
(2.8) โครงการจัดการศึกษาและฝึกอาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
(2.9) โครงการโรงเรียนพระราชทานกัมปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
(2.10) โครงการอาชีวศึกษาช่วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
3. โครงการ : การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางพระราชดาริ
กิจกรรม :
(3.1) โครงการกองทุนการศึกษา
(3.1.1) โครงการโรงเรียนมัธยมอาชีพ 7 แห่ง และอีก 2 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้
(3.1.2) โครงการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษในเขตพื้นที่พิเศษ (กทม. และ ปริมณฑล)
(3.1.3) โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมอาชีวศึกษา (วท.โพธาราม)
(3.2) โครงการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ
(3.3) โครงการซ่อมบารุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น
(3.4) โครงการองค์การวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ
4. โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชนตามแนวทางพระราชดาริ
กิจกรรม :
(4.1) โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(4.2) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(4.3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(4.4) โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
(4.5) โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน (ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน)
5. โครงการ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรม :
(5.1) โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 59 พรรษา
(5.2) โครงการอุปสมบทหมู่ 119 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
(5.3) โครงการอาชีวะบริการเฉลิมพระเกียรติ
(5.4) โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ
/มติที่ประชุม...
มติที่ประชุม รับ ทราบและประธานขอความร่วมมือในการดาเนินการโครงการพระราชดาริและ
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
60 พรรษา ทั้งของในพระราชวงศ์ทุกพระองค์อย่างเต็มที่

-๑๔วาระ 4.6 สรุ ป ความเสี ย หายจากเหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวณิชย์ อ่วมศรี) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเสียหาย
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 61-64 และเอกสารที่แจกนอกเล่มจานวน 6 หน้า สรุปได้ดังนี้
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
ที่ผ่านมา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับความเสียหาย จานวน 7 แห่ง ได้แก่
1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
3. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
5. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
6. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ประเมินความเสียหายเบื้องต้น 21 ล้านบาท โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายได้รับความเสียหายมากที่สุด
อาคารทรุดตัวไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ นอกจากนี้พบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวิทยาลัยอื่น ๆ อาทิ ฝ้าเพดานร่วง
แตกหัก ผนังบิดตัวแตก บันไดชารุด และกระจกอาคารแตก ขณะนี้สถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง กาลังดาเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม ผนัง ฝ้าเพดาน และบันได ให้สามารถใช้งานได้ และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสานักงบประมาณ จานวน 20,767,200 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
สาหรับการดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ดังกล่าว
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมมือกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
และบริษัท อมตะนคร ร่วมสนับสนุนปูนและวัสดุก่อสร้าง โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียน
บ้านท่าฮ้อ ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยการประมาณราคาปรับปรุงห้องเรียนเด็กเล็ก จานวน
2 ห้องเรียน และโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ให้ความช่วยเหลือโดยการก่อสร้าง
อาคารเรีย นชั่ว คราว จ านวน 3 ห้องเรี ย น และวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ได้ให้ ความช่ว ยเหลื อชาวบ้านที่ห มู่บ้าน
ห้ ว ยส้ า นยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ล าว จั งหวัด เชีย งราย ในการรื้ อ ถอน/ก่ อผนั งปู น /ปรั บปรุง ระบบไฟฟ้ า
ภายในบ้าน รวมทั้งอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น และผู้ป ระกอบการในจังหวัด
เชียงรายให้การสนับสนุนเรื่องอาหาร น้าดื่ม และยาสามัญประจาบ้าน นอกจากนี้ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center
ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
เลขาธิ การคณะกรรมการการอาชี วศึ กษากล่ าวเพิ่ มเติ มว่ า สอศ. มี โครงการอาชี วศึ กษาอาสาพั ฒนา
โดยจะเป็น โครงการที่จ ะให้เ ด็ก อาชีว ศึก ษาช่ว ยสร้า งบ้า นให้ผู ้ป ระสบภัย ธรรมชาติ ต่า งๆ , สร้า งบ้า นส าหรับ
คนยากจน , สร้างเสนาสนะ เป็น ต้น และจะเริ่มที่จังหวัดเชียงรายก่อน ทั้งนี้ มีโ รงเรียนพระปริยัติธ รรมที่ได้รับ
ความเสีย หายครั้ งนี้ อย่ างมาก ซึ่งว่ าที่ ร้ อยตรี กิ ตติ ขั นธมิ ตร รองผู้ อ านวยการโครงการสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดา
สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานขอความอนุเคราะห์มายัง สอศ. ให้ช่วยดาเนินการ (ได้มอบผู้ช่วยเลขาธิการ กอศ.
นายชาญเวช บุญประเดิม ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป)
/มติที่ประชุม...
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ประธาน อศภ. ประธาน อศจ. และผู้อานวยการสถาบัน การอาชีวศึกษา ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษา/หน่วยงานในความรับผิดชอบร่วมกันบริจาค
ทรัพย์ตามกาลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในวาระที่ 4.2

-๑๕วาระ 4.7 การอนุมัติให้ใช้หลักสูตรและประกาศให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2557 ของสถาบันการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบให้ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
(นายบุญส่ง จาปาโพธิ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรและประกาศให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2557 ของสถาบันการอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารที่แจกนอกเล่ม
จานวน 26 หน้า สรุปได้ดังนี้
- คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 28/2557 - 45/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
เรื่อง อนุมัติใช้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 28/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 2 สาขาวิชา คือ
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 29/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 3 สาขาวิชา คือ
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
2.3 สาขาวิชาการบัญชี
3. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 30/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 3 สาขาวิชา คือ
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
4. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 31/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 2 สาขาวิชา คือ
4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
4.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 32/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 4 สาขาวิชา คือ
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
5.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
5.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คาสั่ งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 33/2557 อนุมัติให้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 1 รายวิชา คือ
6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
/7. คาสั่ง...
7. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 34/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 1 รายวิชา คือ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

-๑๖8. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 35/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 4 สาขาวิชา คือ
8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
8.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
8.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
8.4 สาขาวิชาการบัญชี
9. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 36/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ใช้หลักสูตรฯ จานวน 7 สาขาวิชา คือ
9.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
9.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
9.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
9.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
9.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
9.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 37/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ใช้หลักสูตรฯ จานวน 5 สาขาวิชา คือ
10.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
10.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
10.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
10.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10.5 สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
11. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 38/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ใช้หลักสูตรฯ จานวน 6 สาขาวิชา คือ
11.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
11.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
11.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
11.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11.5 สาขาวิชาการบัญชี
11.6 สาขาวิชาการตลาด
12. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 39/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ใช้หลักสูตรฯ จานวน 3 สาขาวิชา คือ
12.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
12.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
12.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
/13. คาสั่ง...
13. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 40/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ใช้หลักสูตรฯ จานวน 3 สาขาวิชา คือ
13.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

-๑๗13.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
13.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
14. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 41/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 6 สาขาวิชา คือ
14.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
14.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
14.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
14.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลกราฟิก
14.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
15. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 42/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 6 สาขาวิชา คือ
15.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
15.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
15.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
15.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
15.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.6 สาขาวิชาการบัญชี
16. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 43/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 6 สาขาวิชา คือ
16.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
16.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
16.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
16.4 สาขาวิชาการโรงแรม
16.5 สาขาวิชาการบัญชี
16.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 44/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 2 สาขาวิชา คือ
17.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
17.2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
18. คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 45/2557 อนุมัติให้สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ใช้หลักสูตรฯ จานวน 1 สาขาวิชา คือ
18.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
/วาระ 4.8...
วาระ 4.8 ผลการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
เนื่องจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) ได้รับมอบหมายจาก
เลขาธิการ กอศ. ให้ ไปประชุมกับ คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการเร่งด่ว นของ

-๑๘กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมี พ ลโทสุ ร เชษฐ์ ชั ย วงศ์ รองหั ว หน้ า ฝ่ า ยสั ง คมจิ ต วิ ท ยา เป็ น ประธานการประชุ ม
เลขาธิการ กอศ. จึ งมอบให้ ที่ป รึกษาด้านมาตรฐานอาชีว ศึกษาธุรกิจและบริการ (นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ) แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงผลการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารที่แจกนอกเล่มจานวน 18 หน้า สรุปได้ดังนี้
1. คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บริหารของ สอศ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ๑ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๑ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
- สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
2. วัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีความตระหนักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่กาหนด
2.2 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสถานประกอบการที่ร่วมมื อในการจัดการเรียนการสอนและ
เครื อ ข่ า ยมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและมี ค วามตระหนั ก ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ
สายปฏิบัติการให้มีคุณภาพตามสายวิชาชีพที่กาหนด
2.3 เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการให้มีคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและมีงานทา
หลังสาเร็จการศึกษา
2.4 เพื่อให้ข้อแนะนา เสนอข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคต่าง ๆ ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะไว้ โดย สอศ. ได้จัดทาแผนการตรวจเยี่ยมฯ ครั้งที่ 2 ประจาเดือนพฤษภาคมมิ ถุ น ายน 2557 , ครั้ ง ที่ 3 ประจ าเดื อ นกรกฎาคม 2557 และครั้ ง ที่ 4 ประจ าเดื อ นกั น ยายน 2557
ดังรายละเอียดในเอกสารที่แจกนอกเล่ม จานวน 18 หน้า
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ไม่มี –
/ระเบียบวาระที่ 6...

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่องการแต่งตั้งประธาน อศจ. แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2557
ขอให้ดาเนินการเลือกผู้ที่จะดารงตาแหน่งแทนเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ต้องแต่งตั้ง เพื่อรับมอบหมายงานที่จะดาเนินการต่อไป

-๑๙6.2 โครงการเกษียณอายุราชการของผู้บริหาร ปี 2557 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้มอบสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) เป็นเจ้าของเรื่อง
6.3 ปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินในการก่อสร้างอาคารวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ตามโครงการ SP2 ซึ่งเป็นการก่อหนี้ผูกพันนั้นจะดาเนินการอย่างไร ในเรื่องนี้เลขาธิการ กอศ. ได้มอบหมายสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษารับไปพิจารณาดาเนินการ
6.4 เรื่องการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เลขาธิการ กอศ. ได้มอบให้
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นายบุญส่ง จาปาโพธิ์) และคณะ รับข้อสอบถามของที่ประชุม ไป
ปรึ ก ษาหารื อ ในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการก าหนดอั ต ราก าลั ง ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ระหว่ า งวั น ที่
18 - 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
6.5 เรื่องการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าตอบแทนในส่วนต่าง
ให้แก่ลูกจ้างที่รับค่าตอบแทนไม่ถึง 15,000 บาท สอศ.ได้มอบให้สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
6.6 เรื่องของกรอบอัตรากาลัง พนักงานราชการ , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อแก้ปัญหาอัตรากาลังขาดแคลนสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 15,973 อัตรา พนักงานราชการครู 10,000 อัตรา พนักงานราชการสนับสนุน 4,564 อัตรา และข้าราชการครู จานวน 1,409 อัตรา
สอศ.ได้มอบให้สานักอานวยการ (กจ.1) เป็นผู้ดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป
เลิกประชุมเวลา 12.45 น.
นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม

