รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 6/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
2. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
3. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
4. นางสวรรสิริ ฤทธิ์เลื่อน
5. นายจินศิริ พุ่มศิริ
6. นางปัทมา วีระวานิช
7. นายประชาคม จันทรชิต
8. นายชัยมงคล เสนาสุ
9. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
10. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
11. นายสักรินทร์ สันหมุด
12. นางกฤติทร สุขกมล
13. นายศิริชัย จาเนียรสวัสดิ์
14. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
15. นางสุปรียา ลาเจียก
16. นายชาญเวช บุญประเดิม

17. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
18. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
19. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
20. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
2. นายวณิชย์ อ่วมศรี
3. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการ
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
วิศวกรชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เลขานุการการประชุม
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมและรักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
/ผู้เข้าร่วมประชุม ...

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
2. นายพีลิน สกุณา
3. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
4. นางสุนันทา พลโภชน์
5. นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
6. นางสมจินตนา วิศิษฎอนุพงษ์
7. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
8. นางสาววิภาดา จาปา
9. นางสาววัลลภา ฉายโอภาส
10. นายวิทวัต ปัญจมะวัต
11. นางสาวสุพัตรา ภาคสุชล
12. นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
13. นางสุมาลย์ พีระพล
14. นางยุวรี มณีรัตน์
15. นางสาวมรกต สนสนอง
16. นางวัลยา น้อยนาม
17. นางสาวอรวรรณ พรมใหม
18. นายศุภสัณห์ สุยวานิช

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ในฐานะประธานกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงาน
สถาบันการอาชีวศึกษา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงาน
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. หาก สอศ.กาหนดจัดประชุมผู้บริหาร สอศ.เดือนละ 2 ครั้งแล้ว ผู้บริหารไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองอย่างพร้อมเพรียงกัน และหากมีหัวข้อเรื่องที่จาเป็นจะต้องให้ที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.รับทราบและพิจารณา
จานวนมาก ต่อไปก็คงจะต้องจัดประชุมทุกสัปดาห์
2. การเตรียมการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทุกแห่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ซึ่งกาหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2557 ขอให้ สมอ.ศึกษาตัวอย่างจากที่ สตอ.เคยดาเนินการ ทั้งในเรื่อง
ของการประสานงานและเรื่องของธุรการ โดยเฉพาะในเรื่องสาระของการประชุมให้เน้นลักษณะเป็นวิชาการ และต้อง
เตรี ย มการล่ ว งหน้ าว่า สมควรจะต้ องทาอะไรก่อนหลั ง ส าหรั บสถานที่การจัดประชุม คาดว่ าน่าจะเป็น ทางภาคใต้
แต่ไม่ควรเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะได้จัดประชุมไปเร็ว ๆ นี้ อาจจะเป็นจังหวัดสงขลาก็ได้
3. การดาเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนตามนโยบายของ รมว.ศธ.ขอให้ สมอ.
และศน.เร่งดาเนินการให้เป็นรูปธรรม
4. การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในสาขาวิชาขาดแคลนสาหรับผู้ที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาทางด้านครู
มอบหมายสานักและผู้เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้
/4.1 สมอ. ...

-34.1 สมอ.และ สอ.(กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ ) ปรึกษาหารือกันในการกาหนดวิธีการ
ดาเนินการเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้พิจารณาว่าประเทศไทยมีความต้องการการพัฒนา
ทางด้านใดบ้าง, มีความต้องการสาขาวิช าไหนเป็นหลัก , ต้องการกาลั งคนในสาขานั้นมากน้อยเพียงใด, ผู้ที่จะผลิ ต
กาลังคนสาขานั้น ๆ อยู่ที่ไหนบ้าง และอาชีวศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการอย่างไร จะมีวิธีการใดที่อาชีวศึกษาจะได้
ครูที่มีคุณสมบัติในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ
4.2 สมอ.และ ศน.จัดทาฐานข้อมูลให้เป็นระบบในการดาเนินการต่อไป
5. ในเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศที่ขณะนี้สถานศึกษาและหน่วยงานใน สอศ.ส่วนใหญ่ใช้เหตุผลว่า
ไปราชการในเรื่องการดาเนินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อความชัดเจนขอมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และให้หลักการในการประกอบการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศ คือ
5.1 มอบ ศอศท. เร่ งดาเนินการจัดทาคู่มือหลั กเกณฑ์ของการฝึ กงานวิช าชีพกับการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และให้นาเข้าที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งต่อไป
5.2 ในหลักการผู้ที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ ขอให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแยกให้ชัดเจน
ว่าเป็นกลุ่มวิชาการหรือเป็นกลุ่มที่เดินทางไปศึกษาดู งาน แต่ที่จะเน้นมาก ๆ คือ กลุ่มวิชาการต้องเป็นวิชาการจริง ๆ
ไม่ใช่เดิน ทางไปเที่ย ว ผู้ ที่เดิน ทางไปจะต้องนาความรู้ กลั บมาใช้ในการทางานจริง ๆ โดยไม่ควรจัดเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ
และไม่ควรมีเจ้าหน้าที่ติดตาม หากเป็นไปได้ประสงค์ให้ครูนานักศึกษาที่เกี่ยวข้องไปด้วย
5.3 ขอให้ ศพต.ที่มีงบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศจานวนมากนาหลักการที่มอบตามข้อ 5.2
ไปพิจารณาจัดทาแผนการเดินทางไปต่างประเทศให้รอบคอบอีกครั้ง
6. มอบ สอ.(ส่วนการคลังและพัสดุ) ตรวจสอบการโอนเงินอุดหนุนและงบดาเนินงานปกติ รวมทั้งรายจ่าย
ประเภทอื่น ให้สถานศึกษาทาง GFMIS ว่ามีปัญหาอย่างไรทาไมจึงล่าช้า เพราะเท่าที่ตรวจสอบ สอศ.ได้อนุมัติเงิน
ให้แล้วแต่ GFMIS ยังไม่ได้ดาเนินการ
7. มอบ สนผ.ดาเนินการจัดทาระบบการติดตามผลการรับนักเรียนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
และให้นาเข้ามารายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและมอบผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 5/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม ๒๕๕7 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.๑ การพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้ (ทปษ. เจี่ยง, ผอ.ศพก.,ผอ.สสอ.)
นางกฤติทร สุ ขกมล นั กวิช าการศึกษาชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนา
ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้
ว่าตามที่ที่ประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557
เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น,ข้อเสนอแนะ
และมติที่ประชุมไว้ดังนี้
1. ควรจะมีการเก็บข้อมูลความประสงค์ในการกู้ยืมเงินซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องใช้เงินจานวนมากจะใช้เงิน
ลงทุนเพียงจานวนหลักหมื่นบาทเขาจึงไม่ประสงค์จะกู้เงินจากกองทุนตั้งตัวได้หรืออาจจะมีหน่วยงานอื่นที่ให้กู้ยืมเงิน
ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ากว่าและเงื่อนไขที่น้อยกว่า
/2. สอศ....

-42. สอศ.ควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการบริหารเงินเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งในเรื่องเกี่ยวกับเงินอุดหนุนกองทุนตั้งตัวได้หรืออื่น ๆ
3. มอบหมายทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ผอ.ศพก. ผอ.สสอ. และผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาการทางาน
แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกองทุนตั้งตัวได้และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจนาเสนอต่อที่ประชุมในวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2557
ณ สสอ. ซึ่งจะมีผู้แทนของกองทุนตั้งตัวได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมาประชุมด้วย
ในเรื่ อ งนี้ ศพก.ร่ ว มกั บ ผอ.สสอ.ได้ จั ด ท าสรุ ป กิ จ กรรมที่ ไ ด้ ด าเนิ น การในที่ ป ระชุ ม ระหว่ า งวั น ที่
6 – 8 มีนาคม 2557 ณ สสอ. ดังนี้
1. ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2557 สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างครูแกนนาที่เคยพัฒนาไว้เดิมและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แหล่งทุนและผู้แทนสานักงานกองทุนตั้งตัวได้ และผู้แทน
สมอ.และ ศพก. เพื่อพัฒนาหลักและ Training Package ที่เป็นมาตรฐานสาหรับการพัฒนาครูที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะฯ
โดยจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในบทบาทครูที่ปรึกษาเชื่อมโยงไปสู่กองทุนตั้งตัวได้ ซึ่งจะเริ่มใช้
หลักสูตรและ Training Package สาหรับพัฒนาครูที่ปรึกษาในปีงบประมาณ 2557 โดยได้มีการประสานงานเพื่อให้
เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันในภาพรวม
2. วันที่ 9 มีนาคม 2557 สานักงานกองทุนตั้งตัวได้ได้จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนา
หน่วย ABI ใหม่ และสัมมนาเครือข่าย ABI การเกษตรภาคเหนือด้านตะวันออก เป้าหมาย คือ ข้าว ผลไม้ และยางพารา
เพื่อส่งออกประเทศจีนภาคตะวันตกผ่านเส้นทาง R3A ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยาจะเป็นหน่วย ABI เพิ่มขึ้นอีก 1 ศูนย์ เน้นความเชื่อมโยงในภาคการเกษตรอินทรีย์
3. วันที่ 15 มีนาคม 2557 สานักงานกองทุนตั้งตัวได้ได้เชิญหน่วย ABI ที่จะดาเนินโครงการอบรม
นักศึกษาผู้ประกอบการประชุม ณ สานักงานกองทุนตั้งตัวได้ อาคารจัตุรัสจามจุรีสแคว์ ชั้น 16 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เพื่ อ ชี้ แ จงการด าเนิ น การฝึ ก อบรมและหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม โดยมี ห น่ ว ย ABI วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สั ต หี บ และ
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เข้าร่วมประชุมโดยกาหนดให้หน่วย ABI วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ดาเนินการฝึกอบรมใน
รุ่นที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 หน่วย ABI สาธิตวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กาหนดจัดฝึกอบรม
นักศึกษาผู้ประกอบการในวันที่ 4 – 6 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สาหรับกิจกรรมที่จะจัดต่อไปในวันที่ 20 มีนาคม 2557 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดในภาคตะวันออก จานวน 8 จังหวัด เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสรุปคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรม
ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในวันที่ 4 – 6 เมษายน 2557
มติทปี่ ระชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
3.2 สรุปสาระสาคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ผู้ อ านวยการส านั ก ติ ด ตามและประเมิ น ผลการอาชี ว ศึ ก ษา (นางสวรรสิ ริ ฤทธิ์ เ ลื่ อ น) ได้ ส รุ ป
สาระสาคัญจานวน 8 ประเด็น ของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเลขาธิการ กอศ.ได้มอบหมายให้ดาเนินการสรุปให้กะทัดรัดและชัดเจนเพื่อ
การขับเคลื่อนต่อไปเมื่อคราวการประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 19 – 67 โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้
/1. เรื่อง...

-51. เรื่อง “การติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย” โดย รมว.ศธ. (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
มอบนโยบาย 9 ข้อ คือ
นโยบายข้อ 1 การประเมินสถานการณ์อาชีวศึกษาโดยเร่งด่วน
นโยบายข้อ 2 การเร่งผลิตกาลังคนระดับ ปวช. ปวส.
นโยบายข้อ 3 เร่งผลักดันให้เกิดระบบกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
นโยบายข้อ 4 การขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นโยบายข้อ 5 พัฒนาระบบความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น
นโยบายข้อ 6 ปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์ใหม่ทันสมัย ไม่ทะเลาะวิวาท
มีความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ ได้มาตรฐาน จบแล้วมีงานทา
นโยบายข้อ 7 ยกระดับการศึกษาแรงงานไทย
นโยบายข้อ 8 การพัฒนาแรงงานต่างด้าวให้มีความรู้ความสามารถและทักษะสอดคล้องกับ
ความต้องการ มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทของไทย
นโยบายข้อ 9 การสร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาอาเซียนเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
อาชีวศึกษาภูมิภาค
2. เรื่อง “นโยบายการเตรียมการเชิงคุณภาพไตรมาสที่ 2” โดย เลขาธิการ กอศ. มอบนโยบาย 18 ข้อ คือ
1. การเพิ่มปริมาณผู้เรียน
10. การประกันคุณภาพการศึกษา
2. อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ
11. หลักสูตรการอาชีวศึกษา
3. การลดจานวนผู้เรียนออกกลางคัน
12. สถาบันการอาชีวศึกษา
4. สถานศึกษาขนาดเล็ก
13. หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
5. อาชีวศึกษาอาเภอ
14. กองทุนตั้งตัวได้
6. สถานศึกษา EP และ MEP
15. การสอนอาชีพที่เกี่ยวกับพระราชดาริ
7. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16. การจัดการอาชีวศึกษาต่างประเทศ
8. การแข่งขันวิชาชีพต่าง ๆ และสิ่งประดิษฐ์
17. อาชีวศึกษาช่วยชาวนา
9. การประเมินผลการสอบ V-NET
18. การบริหารจัดการ
3. เรื่อง “การติดตามผลและเตรียมการบริหารงานด้านแผน/งบประมาณ และความร่วมมือ”
โดย รองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) มอบแนวทางการดาเนินงานดังนี้
3.1 แผน/ผล/มาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส
3.2 เครือข่าย กรอ. มีแผนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2557 แบ่งออกเป็น 12 Clusters ประกอบด้วย
3.2.1 กลุ่ม 3 นาร่อง ได้แก่ 1. ยานยนต์และชิ้นส่วน 2. การท่องเที่ยวและการโรงแรม
3. อัญมณีและเครื่องประดับ
3.2.2 กลุ่ม 5 ต่อยอด ได้แก่ 1. แม่พิมพ์ 2.เกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและธุรกิจบริการ
อาหาร 3. ก่อสร้าง สถาปัตย์ โยธา 4. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 5. โลจิสติกส์ และพาณิชย์นาวี
3.2.3 กลุ่ม 4 พัฒนา ได้แก่ 1.ปิโตรเลียม 2. สารสนเทศและการสื่อสาร 3.แฟชั่นและสิ่งทอ
4. พลังงาน
3.3 แผนการขับเคลื่อนทวิภาคี ไตรมาส 1 และ 2
3.4 การแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา
3.5 การขับเคลื่อนทวิภาคีของ DVEC การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.6 การประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2557
3.7 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”
/4. เรื่อง...

-64. เรื่อง “การติดตามผลและเตรียมการบริหารงานด้านวิชาการ” โดย รองเลขาธิการ กอศ.
(นายวณิชย์ อ่วมศรี) มอบแนวทางการดาเนินงานดังนี้
4.1 การประเมินมาตรฐานการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ การประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ 3) การทดสอบ V-NET และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4.2 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
4.3 การจัดการเรียนการสอน
4.4 การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
4.5 การนิเทศเพื่อการเรียนการสอน
4.6 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4.7 เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ โครงการ 1 ทุน 1 อาเภอ, การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมอาชีพ ในโครงการ
กองทุนเพื่อการศึกษา นาร่อง 7 สถานศึกษา การช่วยเหลือบุตรหลานเกษตรกรผู้ประสบปัญหาจานาข้าว และโครงการ
พัฒนา Software ICT เพื่อสารวจพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่ดี
5. เรื่อง “การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาด้านบุคคล” โดย รองเลขาธิการ กอศ.
(นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์) มอบแนวทางการดาเนินงานดังนี้
5.1 การแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
5.2 การแต่งตั้งรองผู้อานวยการและผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
5.3 โครงสร้างพื้นฐานสถาบันการอาชีวศึกษา
5.4 การแต่งตั้งผู้อานวยการสานักในสถาบันการอาชีวศึกษา
6. เรื่อง “การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาด้านบุคคล” หัวข้อย่อย แนวทางการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2557” โดย ผอ.สสอ. (นางปัทมา วีระวานิช) ได้แจ้งแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณและวิธีการดาเนินการดังนี้
6.1 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร
6.2 กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ อศจ.
6.3 กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษา
6.4 กรอบการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาโดยสมาคมและชมรม
6.5 กรอบพัฒนาขีดความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล : ฝึกงาน/
ฝึกอบรมในต่างประเทศ
6.6 กรอบแนวทางในการส่งครูไปเพิ่มประสบการณ์ในสถานประกอบการ
7. เรื่อง “การบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดย รองเลขาธิการ กอศ. (นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์)
มอบแนวทางการดาเนินงานดังนี้
ประเด็นที่ 1 การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.ให้ทุกสถานศึกษาเป็นหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผู้บริหารสถานศึกษากากับด้วยตนเอง และรายงานผลการเลือกตั้งให้ สอศ.ทราบในวันเดียวกัน
ประเด็นที่ 2 การขอมีวิทยฐานะเชิงประจักษ์ (ว.13)
ประเด็นที่ 3 การขออัตรากาลังของสถานศึกษาตามมติ ก.ค.ศ.
ประเด็นที่ 4 การคัดเลือกบุคลากร ม.38 ค (2)
ประเด็นที่ 5 การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และการแสดงความจานงการย้าย
ประเด็นที่ 6 ภารกิจที่จะดาเนินการปี 2557
ประเด็นที่ 7 การพัฒนาบุคลากร
ประเด็นที่ 8 การเพิ่มวิทยฐานะ
/ประเด็นที่ 9...
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ประเด็นที่ 10 การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยและเรื่องร้องเรียน
ประเด็นที่ 11 ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ
8. เรื่อง “การบริหารจัดการวิชาการระดับปริญญาตรี โดย รองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง)
มอบกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 7 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สาขาที่จัดการเรียนการสอน
ประเด็นที่ 2 แผนการจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 3 การจัดรายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ รายวิชาหมวดทักษะชีวิต รายวิชาหมวดทักษะอาชีพ
ประเด็นที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 5 ความพร้อมด้านทรัพยากรบริหาร
ประเด็นที่ 6 เอกลักษณ์ของหลักสูตร
ประเด็นที่ 7 อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
9. เรื่อง “การขอเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี” โดย ผอ.วอศ.นครราชสีมา (นายบุญส่ง จาปาโพธิ์)
ในฐานะประธานกรรมการการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ได้แจ้งขั้นตอนและแนวทางในการ
ดาเนินการ ดังนี้
9.1 ขั้นตอนการขอเปิดสอน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับสถาบันและระดับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.2 การประเมินความพร้อมและศักยภาพในแต่ละด้าน คือ
9.2.1 ด้านบริหารทั่วไป
9.2.2 ด้านวิชาการ
9.2.3 ด้านทรัพยากร
9.2.4 ด้านความร่วมมือ
9.3 การรับนักศึกษา ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556
จาแนกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การกาหนดพื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ส่วนที่ 2 การรับเข้าศึกษา การรับสมัครนักเรียนโควตาพิเศษ การรับสมัครและทดสอบความรู้และ
ความถนัดทางวิชาชีพ การรับสมัคร และการประกาศผล
ส่วนที่ 3 การเป็นนักศึกษา การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการทาสัญญาการฝึกอาชีพ
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมาย
1. ผอ.สตอ.ดาเนินการขับเคลื่อนสาระสาคัญของการประชุมทั้ง 8 ประเด็นให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดาเนินการต่อไป
2. ผอ.ทุกสานัก/ศูนย์และหน่วยงานต่าง ๆ ในสอศ. ไปกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานของปีนี้
และปีต่อไปว่ามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการอะไรบ้าง รวมทั้งให้นาสาระสาคัญของการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
3. ผอ.ศอศท., ผอ.สอ. และกลุ่มประชาสัมพันธ์ร่วมกันดาเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สถานประกอบการและผู้สนใจทราบแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการ
เข้าร่วมจัดการศึกษา/ศึกษาต่อ
/ระเบียบวาระที่ ๔ ...
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4.1 การบริหารงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณหน่วยงานภายใน สอศ.
นายจินศิริ พุ่มศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา นาเสนอว่า ตามที่เลขาธิการ กอศ.ได้มอบหมาย สนผ.นาเรื่องการบริหารงบประมาณและผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภายใน สอศ. มานาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งนีน้ ั้น สนผ.ได้เชิญสานัก/
หน่วยงานใน สอศ.มาร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สอศ.ที่หน่วยงานต่าง ๆ
รับผิดชอบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมที่นามอบในห้องประชุม จานวน 4 หน้า มีงบดาเนินงาน
ทีด่ าเนินการโอนจัดสรรแล้วและยังไม่ได้โอนจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
งบดาเนินงานที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรประจาปีงบประมาณ 2557
งบดาเนินงาน 1 โครงการ
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณที่จัดสรรมา(บาท)
1
โครงการความร่วมมือผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
30,407,700
ตอบสนองภาคการผลิตและบริการ
รวมทั้งสิ้น
30,407,700
งบเงินอุดหนุนที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรประจาปีงบประมาณ 2557
- งบเงินอุดหนุนมีโครงการทั้งหมดจานวน
14 โครงการ
- งบเงินอุดหนุนที่ดาเนินการโอนจัดสรรแล้วมีจานวน
10 โครงการ
- งบเงินอุดหนุนที่ยังไม่ได้ดาเนินการโอนจัดสรรมีจานวน
4 โครงการ
1
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนยีสิ่งประดิษฐ์
72,873,000
ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
2
เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
30,537,000
3
เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
3,238,400
4
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
5,700,000
รวมทั้งสิ้น
112,348,400
งบรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรประจาปีงบประมาณ 2557
- งบรายจ่ายอื่นมีโครงการทั้งหมดจานวน
21 โครงการ
- งบรายจ่ายอื่นที่ดาเนินการโอนจัดสรรแล้วมีจานวน
12 โครงการ
- งบรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ได้ดาเนินการโอนจัดสรรมีจานวน
9 โครงการ
1
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
47,712,000
2
โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
110,768,000
3
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
257,700,000
4
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา (ผลผลิต ปวช.)
25,800,000
5
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
510,000,000
6
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
50,000,000
อาชีพประชาชน
7
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา (ผลผลิตระยะสั้น)
4,800,000
8
ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 31,500,000
9
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา (ผลผลิต ปวส.)
14,400,000
รวมทั้งสิ้น
1,052,680,000
/ข้อคิดเห็น...
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1. ขอให้เร่งดาเนินการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาไปให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อจะได้ดาเนินงานได้ทันตามที่กาหนด
2. ปัญหาในการบริหารเงินงบประมาณมี 2 ส่วน คือ 1.บางส่วนยังไม่ได้โอนจัดสรร 2.บางส่วนโอน
จัดสรรไปแล้วแต่สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณยังไม่ได้นาออกไปใช้จ่าย ฉะนั้น งบประมาณที่ สอศ.ได้รับ
ในปีนี้ประมาณ 20,000 หมื่นล้านบาท จึงควรให้สานัก/หน่วยงานต่าง ๆ ใน สอศ.เร่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเร็ว
3. ข้อมูลรายละเอียดของงบประมาณที่นามาเสนอในที่ประชุมวันนี้ดูแล้วยังไม่เข้าใจ ควรมีการจาแนก
รายละเอียดงบประมาณเป็นรายสานักให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของแต่ละสานัก/หน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการและนาเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร สอศ.ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ผอ.สนผ.ดาเนินการจาแนกรายละเอียดผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแยกเป็นรายสานัก/
หน่วยงาน
2. ผอ.สนผ., ผอ.สอ.และส่วนการคลังและพัสดุร่วมกันพิจารณาในเรื่องการดาเนินการโอนจัดสรร
เงินงบประมาณทั้งเรื่องการขออนุมัติและเรื่องการโอนเงินทาง GFMIS ให้มีความรวดเร็ว
4.2 สรุปผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ประกอบด้วย
4.2.1 การสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
4.2.2 การดาเนินการด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา
4.2.3 การดาเนินการโครงการ “การรวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย”
4.2.4 การเพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพ : สายสามัญ 51 : 49
4.2.5 การดาเนินการด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
4.2.6 การดาเนินการด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.3 การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา
๔.4 (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาเพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....
4.5 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ....
เลขาธิการ กอศ.แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 และครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ได้ให้ สอศ.ดาเนินการจัดทาข้อมูล
ตามระเบียบวาระข้างต้นและนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งต่อไปในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557
โดยกาหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกครั้งไว้ดังนี้
๑. ให้ ผู้ บ ริ ห าร สอศ.ระดั บ ผู้ อ านวยการส านั ก /ศู น ย์ ขึ้ น ไปเป็ น ผู้ น าเสนอข้ อ มู ล ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกครั้ง
2. ขอให้สานัก/ศูนย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจั ด ท าเอกสารประกอบการประชุ ม น าเสนอต่ อ รองเลขาธิ ก าร กอศ .ที่ ก ากั บ ดู แ ลเพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบโดยลงลายมือชื่อในเอกสารด้วย
/3. ขอให้...

-103. ขอให้นาเสนอเอกสารและข้อมูลตามข้อ 2 นาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.พิจารณาก่อนที่จะนามอบ
สานักอานวยการ (กลุ่มบริหารงานทั่ว ไป) เพื่อจัดทาเป็นรูปเล่มส่งให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อนการประชุม
ล่วงหน้า 10 วัน
ทั้งนี้ ได้มอบหมายรองเลขาธิการ กอศ.,ที่ปรึกษาทุกท่าน,ผอ.สานัก/ศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
และถือปฏิบัติตามแนวทางการดาเนินการที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ สอศ.กาหนด โดยให้เร่งประสานเพื่อให้
ศปส.จัดทาปฏิทินการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557
สาหรับการจัดทาข้อมูลในข้อ 4.2.1 – 4.2.6 ให้ดาเนินการโดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมในประเด้นต่อไปนี้
- งานที่ได้ดาเนินการตามมติเสร็จแล้ว
- งานที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
- ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินการ
- เป้าหมายการดาเนินการในปี พ.ศ. 2557 และปีต่อไป
หลังจากนั้นเลขาธิการ กอศ.ได้มอบให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อในระเบียบวาระการประชุมนาเสนอ
ข้ อ มู ล ดั ง รายละเอี ย ดในเอกสารประกอบการประชุ ม หน้ า 71 – 117 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น กั น
อย่างหลากหลาย
มติที่ประชุม เลขาธิการ กอศ.มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อในระเบียบวาระการประชุมดาเนินการ
ปรับข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้วนาเสนอรองเลขาธิการ กอศ.ที่กากับดูแลให้ความเห็นชอบ
ก่อนนามอบให้ สอ.ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การเตรียมการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นายประชาคม จันทรชิต ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รายงาน
การเตรีย มการจัดประชุมผู้บ ริห ารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 3
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ว่ า เลขาธิ การ กอศ. ได้ มอบให้ สมอ.เป็น เจ้ า ของเรื่อ งในการจั ดประชุ มฯ เมื่อ คราว
การประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 โดยกาหนดให้จัดในเดือนพฤษภาคม 2557
และให้ สวพ. สสอ. และศน.เข้ามาร่วมดาเนินการ นั้น สมอ. ได้ดาเนินการจัดทาร่างกาหนดการจัดประชุมเตรียมความพร้อม
ของสถานศึ ก ษาในการขั บ เคลื่ อ นงานวิ ช าการ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557
ณ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งได้จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาโครงการดังกล่าวเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุมหน้า 120 – 122
มติที่ประชุม รั บ ทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบ ผอ.สมอ. นาผลจากการประชุมผู้ บริห ารสถานศึกษา
ในสังกัด สอศ. ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาเป็นหลักในการดาเนินการ โดยในการแบ่งกลุ่มประชุมให้นาปัญหา
เป็นตัวตั้ง จะจัดกี่ห้องกี่กลุ่มก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารเลือกเข้ากลุ่มประชุม ทั้งนี้ ให้บรรจุเข้าที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ครั้งต่อไป
5.2 การสังเกตการณ์และติดตามประเมินผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 35
นางสวรรสิริ ฤทธิ์เลื่อน นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ได้รายงานผลการสังเกตการณ์และติดตามประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วษท.อุบลราชธานี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุมหน้า 124 – 127 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปประกอบการจัดงานครั้งต่อไป ดังนี้
/ข้อสังเกต...

-11ข้อสังเกต
จากการสั ง เกต และสั ม ภาษณ์ ค รู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มชมงานทั้ ง ในส่ ว น
ของอาชีศึกษา นักเรีย นจากสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนทั่วไปได้ ให้ข้อมูลดังนี้
มีการสร้างจุดขายที่น่าสนใจสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี โดยการนาเสนอเอกลัก ษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงาม
เช่น ต้นเทียนพรรษา เสาเฉียง จัดให้มีทุ่งทานตะวัน มดยักษ์ ตัวมาสคอต (ผึ้ง) ซึ่งมีผู้สนใจถ่ายภาพเป็นจานวนมาก
บริการรถพ่วงแทรกเตอร์ภายในงานเพื่อความสะดวกสบายและยังมีกิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจ เช่น การแข่งขันทักษะ
ต่ า ง ๆ นอกจากนี้ กิ จ กรรมภาคกลางคื น ก็ น่ า สนใจ เช่ น การประกวดโคบาล ขวั ญ ใจโคบาล ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
เป็นการแสดงให้เห็ นถึงความสามารถและศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะบนเวทีที่มีการจัดฉาก แสง สี เสียง
ได้ดีมาก รวมทั้งยังมีข้อสังเกตในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ คือ
1. สถานที่จัดงาน
1.1 พื้นทีโ่ ดยรวมมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ยกเว้นบริเวณสนามหญ้าเวทีกลาง และบริเวณจัดนิทรรศการ
ภาครัฐและเอกชน (ภาพประกอบที่ ๓)
1.2 จัดการวางแผนผังงานฯ กระจายพื้นที่ที่มากเกินไปทาให้ผู้เข้าร่วมชมงานไม่สามารถชมได้ทั่วถึง เช่น
จัดนิทรรศการ 12 หน่วย พื้นที่ด้านบนเนินแต่นานิทรรศการภาครัฐและเอกชนอยู่ด้านล่าง ซึ่งการเดินชมนิทรรศการ
จะต้องเดินลงทางลาด ประกอบกับเป็นพื้นดินเวลาเดินจึงมีฝุ่นจานวนมาก
1.3 พื้นที่บริเวณร้านค้าที่จัดให้พ่อค้าแม่ค้าจากข้างนอกเข้ามาค้าขายไม่ถูกสุขลักษณะ (ภาพประกอบที่ ๔)
1.4 พื้นที่จัดการแข่งขันทักษะหากไม่ได้อยู่ภายในเต็นท์ควรมีร่มสารองไว้เพื่อกาบังแดดและฝน เช่น
การแข่งขันทักษะจัดสวดถาด (นานาชาติ) ผู้เข้าร่วมแข่งขันบางท่านต้องให้เพื่อนมายืนกางร่มให้เนื่องจากไม่มีที่กาบัง
แสงแดด (ภาพประกอบที่ 5)
2. การประชาสัมพันธ์ ภายนอกมีการติดตั้งป้ายเห็นชัดเจน แต่ภายในงานมีผังการจัดงาน จานวน 1 ป้าย
ติดตั้งบริเวณด้านหน้าห้องทีมงานประชาสัมพันธ์และพิมพ์ลงในสูจิบัตรซึ่งมีจานวนไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน
(ภาพประกอบที่ 6)
3. ที่พัก
หอพักชาย – หญิง มีสภาพทรุดโทรม ห้องน้าใช้ไม่ได้ น้าไม่ไหล พื้นที่สกปรก ซึ่งสภาพดังกล่าวไม่เหมาะสม
ที่จะให้เข้าพัก (ภาพประกอบที่ 7)
- เส้นทางเดินไป-กลับ หอพักหญิง (ทางลัด) ไม่มีไฟส่องสว่างข้างทางและเปลี่ยวมาก ส่วนใหญ่นักศึกษาหญิง
จะเลือกเดินเส้นทางนี้เนื่องจากเส้นทางถนนมีระยะทางไกลมากจากบริเวณที่จัดงาน
- ห้องอาบน้า – ห้องสุขา ทาแบบง่าย ๆ โดยนาผ้ากระสอบมาล้อมรอบ ซึ่งนักศึกษาหญิงเมื่อเข้าไปใช้บริการ
จะไม่สะดวก
4. การบริหารจัดการ/การบริการ
มาตรฐานการตัดสินการการแข่งขันในบางทักษะ เช่น การแข่งขันประกวดโคบาล ขวัญใจโคบาลไม่มีการ
กาหนดเวลาเป็นมาตรฐาน ระดับความยากง่ายของคาถามต่างกันมาก และคาถามมิได้จัดพิมพ์มาให้เรียบร้อย
- มีการจัดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการรักษาความสะอาดอย่างเพียงพอ ขาดแต่กระบวนการจัดเก็บขยะเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดรถรับ - ส่ง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากสถานที่จัดงานห่างไกลจากตัวจังหวัด
2. ควรขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในจังหวัดที่ได้รับเป็นเจ้าภาพตั้งแต่เนิ่น ๆ
เพื่อเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน ๆ
3. ควรสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการคิด วางแผน และดาเนิน
กิจกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. ควรใช้งานประชุมวิชาการฯ เป็นจุดขายเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาสู่ภายนอก
/มติที่ประชุม...

-12มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบสานัก/หน่วยงานใน สอศ.ที่จะจัดประชุมต่าง ๆ
ให้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 35 ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการ
โดยในหลักการให้ตัดกิจกรรมในช่วงกลางคืนที่ฟุ้งเฟ้อ/ฟุ่มเฟือยออกไป ให้เน้นการอานวยความสะดวกให้เด็กนักเรียน
นักศึกษาที่มาช่วยงานอย่างเต็มที่
5.3 ความก้าวหน้าในการดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง
นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ได้รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบัน
การอาชี วศึ กษาแทนต าแหน่ งที่ ว่ าง ว่ า ตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ครั้ ง ที่ 2/2557 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่
5 กุมภาพันธ์ 2557 และครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ได้มอบหมายให้ สอศ.ดาเนินการสรรหานายก
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาตามกระบวนการที่กาหนดโดยใช้กรรมการชุดเดิมเพื่อสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
แทนผู้ที่ขอลาออกจานวน 3 ท่าน คือ
1. นายวรเกียรติ สมสร้อย นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
2. นายศรีเมือง เจริญศิริ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
3. นายถาวร เกียรติไชยากร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ในการนี้ คณะกรรมการการอาชี วศึกษาได้มีคาสั่ งแต่งตั้ง คณะอนุ กรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาจานวน 2 คาสั่ง คือ คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 24/2557
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 และคาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 25/2557 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาพิจารณา
ดาเนินการต่อไป โดยให้รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในวันที่ 2 เมษายน 2557 ด้วย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ประธานกาหนดการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7/๒๕๕7
ในวันพุธที่ 2 เมษายน ๒๕57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายชาญเวช บุญประเดิม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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