รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการผู้มาประชุม
๑. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
นางผานิตย์ มีสุนทร
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (แทน)
3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
นายโรจนะ กฤษเจริญ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทน)
4. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
นางมยุรี สิงห์ไข่มุกข์
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประเมินผลการอุดมศึกษา (แทน)
5. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กรรมการ
นายวัชระ วรศักดิ์
ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้านการศึกษา 1 (แทน)
6. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
รักษาการผู้อานวยการกองกฎหมายการศึกษาและ
วัฒนธรรม (แทน)
7. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (แทน)
8. ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและ
กรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
9. นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑0. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑1. พลตรีหญิงกฤติยา บัวหลวงงาม
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑2. นายสุนทร ทองใส
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๑3. รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
๑5. นายจรูญ ชูลาภ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑6. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑7. นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑8. นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
19. นายเร็วจริง รัตนวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒0. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒2. รองศาสตราจารย์ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
23. นางศิริพรรณ ชุมนุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
/๒4. นายสมเกียรติ...

-๒๒4. นายสมเกียรติ ชอบผล
๒๕. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
๒๖. นายเสนอ จันทรา
27. นายอินทร์ จันทร์เจริญ
๒8. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
๑. เลขาธิการสภาการศึกษา
2. นายโกสินทร์ เกษทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
๒. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
๓. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
๔. นางสุวรรณี ยุวชาติ
๕. นางสวรรสิริ ฤทธิ์เลื่อน
๖. นายประชาคม จันทรชิต
7. นางทองเปลว แป้นประหยัด
8. นางสาวเกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์
9.นางกมลวรรณ ศรีเหรา
10. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
๑1. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
๑2. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
๑3. นายพีลิน สกุณา
๑4. นางสาววิภาดา ตระกูลโต
15. นายประเสริฐ แก้วแจ่ม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ สานักอานวยการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน แทนผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ แทนผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
/คณะทางาน…

-๓คณะทางานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑. นางปัทมา วีระวานิช
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
2. นายเสนาะ กาศเกษม
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
3. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
สานักอานวยการ
4. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
สานักอานวยการ
5. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
สานักอานวยการ
6. นางสาวปราณี คิวรัมย์
สานักอานวยการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ
1. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความสาคัญและยอมรับ
ในการดาเนิ น การปฏิรู ป การศึก ษาด้านอาชีว ศึก ษาแล้ ว แต่ป ระเด็ นที่ ส าคั ญคื อ จะทาอย่ างไรให้ มี ผู้ ม าสนใจ
เข้าศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษามากขึ้น รวมทั้ง จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างไรเพื่อให้ได้รับ ความร่วมมือร่วมใจ
จากสถานศึกษาและการสนับสนุนของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีอย่างเต็มศักยภาพ
2. รัฐวิสาหกิจจะมีรายได้ในแต่ละปีเป็นจานวนมาก โดยจะจัดรายได้ส่วนหนึ่งประมาณ 3% เพื่อใช้
ในการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงการดาเนินการด้านการศึกษาด้วย ซึ่งหากยังมีค่าใช้จ่ายเหลือจากการวิจัยและ
พัฒนาแล้วคงจะต้องนามาใช้ในเรื่องของการศึกษา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ สอศ., สพฐ. และ สกอ. ที่จะต้อง
วางแผนเพื่อขอความร่วมมือนาค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือมาใช้ในด้านการศึกษาของ 3 หน่วยงานดังกล่าว
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการ สสวท. ครั้งที่ 474/4/2557 จึงขอมอบ
ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการแทน
ไปพลางก่อน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะกลับมาทาหน้าที่ในภายหลัง
นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งว่า
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ
ครั้ ง ที่ 3 ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาในการขั บ เคลื่ อ นงานวิ ช าการ
ประจาปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งผลการประชุมบรรลุตามเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้บริหารนาไปพัฒนาด้านวิชาการต่อไป ดังนี้
(1) ให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
(2) การรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้น
(3) การเพิ่มทักษะอาชีพที่สองให้ประชาชน
(4) การเพิ่มปริมาณ คุณภาพสถานประกอบการและผู้เรียนระบบทวิภาคี
(5) การขับเคลื่อนหลักสูตรทั้งระบบ
(6) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงการ
(7) การประเมินผลตามสภาพจริง
(8) การพัฒนาอาชีวศึกษาด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน
(9) การสร้างความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ
/2. การปฏิรูป…

-๔2. การปฏิ รู ป การเรี ย นการสอนด้ า นภาษาอั งกฤษและภาษาจี นโดยเป็น นโยบายของ รมว.ศธ.
สอศ. ได้ดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนในเรื่ องความร่วมมือต่างประเทศเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 - 4 ทั้งด้าน EP, MEP
สาระสาคัญคือการสอนภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเน้นในเรื่อง
การฟัง, การพูด ซึง่ เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมและมีการเรียนการสอนที่ว่าด้วยโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาจีนด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 4/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน ๒๕๕๗
ที่ป ระชุมได้พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ครั้งที่ 4/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องที่ ๓.๑ การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นาเสนอว่าตามที่คณะกรรมการการอาชีว ศึกษามีคาสั่ งที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลงวัน ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ แต่ง ตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจั ด
การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก ารของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา และ
คณะกรรมการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2557 – 1 เมษายน 2557 แล้ว สาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการได้
เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 29 – 32 สรุปได้ดังนี้
๑. คณะผู้ตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย
(๑) นายสมเกียรติ ชอบผล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าคณะ
(๒) นายอินทร์ จันทร์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๓) นายพิษณุ ตุลสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๕) นางชไมพร ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
(๖) นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในฐานะประธาน
กรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
(๗) นางเพ็ญพรรณ ทวีลาภ นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักความร่วมมือ
๒. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ มีสถานศึกษาที่ร่วมดาเนินการ ๙ สถานศึกษา
ใน ๔ จังหวัด คือ
๒.๑ จังหวัดร้อยเอ็ด ๓ สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
และวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
๒.๒ จังหวัดขอนแก่น ๓ สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
๒.๓ จังหวัดมหาสารคาม ๒ สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
๒.๔ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
/๓. ปีการศึกษา…

-๕๓. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ มีการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ๗ สาขาวิชา ได้แก่
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยีก่อสร้าง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยีแม่พิมพ์
รวม

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จานวนนักศึกษา (คน)
๖
๙
๑๓
๒๑
๙
๑๓
๒๐
๙๑

๔. ผลการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สรุปได้ดังนี้
๔.๑ การรับนักศึกษาเข้าเรียน
การรับนักศึกษาเข้าเรียนส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด คือ เป็นนักศึกษา
ที่ทางานแล้ว และมีนักศึกษาบางส่วน (๖ คน) สถานประกอบการรับเข้าทางานในปีที่ ๒ ช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน การรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการมีความแตกต่างจากปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ซึ่งพิจารณาการรับ
นักศึกษาจากผู้ที่มีงานทาหรือรับเข้าทางานในช่วงเข้าสู่สภาพนักศึกษาภายใต้ MOU ให้ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย
มีรายได้ระหว่างเรียน มีเป้าหมายการมีงานทาแน่นอนหลังสาเร็จการศึกษา
๒. มีบางสถานศึกษาต้องปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ (ผู้เรียน) และเอกลักษณ์
(สถาบัน) ให้ชัดเจน เพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ ความพร้อมด้านสอน สื่อ อุปกรณ์ บุคลากร และทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
ส่ ว นใหญ่ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มและด าเนิ น การได้ เ หมาะสมภายในสถานศึ ก ษา
ส่วนสถานประกอบการอยู่ระหว่างปรับห้องเรียนทฤษฎี/สัมมนากลุ่มย่อยเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. สถาบันควรแสวงหาสถานประกอบการและทรัพยากรการบริการเพิ่มเติม
๒. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และโอนงบประมาณให้สถาบันต้นปี
๔.๓ หลักสูตรการเรียนการสอน
๑. มีการจัดการเรียนการสอนใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี โดยเรียนในสถานศึกษา
๑ ปีการศึกษา และเรียนในสถานประกอบการ ๑ ปีการศึกษา โดยมีการจัดแผนการเรียน วัดผลและประเมินผล
ร่วมกับสถานประกอบการ
๒. จากภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจาก ๙ สถานศึกษาในสถาบัน
มีภาพรวมค่าเฉลี่ยผลการเรียนทุกหลักสูตรสาขาวิชาในเกณฑ์ปกติ ไม่มีข้อสังเกตกรณีเกรดเฉลี่ยสูงเกินไป
ซึ่งเฉลี่ยทั้งสถาบันอยู่ในระดับพอใช้ ( xˉ = ๒.๗๒)
/ข้อเสนอแนะ...

-๖ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมี ก ารพั ฒ นาความร่ ว มมื อ สร้ า งพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั น อย่ า งจริ ง จั ง ระหว่ า ง
สถานประกอบการตามหลักการของทวิภาคี ปรับหลักสูตรรายวิชาให้เป็นสมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และความต้องการของสถานประกอบการ
๔.๔ ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ ให้ได้สมรรถนะวิชาชีพตรงตามมาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ
ให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์ตามสาขาวิชาชีพในห้วงแรก จานวน ๑๙ สถานประกอบการ ได้แก่
๑. บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ จากัด
๒. บริษัท มั่นดี ออโต้เซล จากัด
๓. บริษัท สยามนิสสันกาฬสินธุ์ จากัด
๔. บริษัท มาสด้ากาฬสินธุ์ จากัด
๕. ห้างหุ้นส่วนจากัด เฮียบหงวนมิเลอร์ สาขากาฬสินธุ์
6. เทศบาลนครขอนแก่น
7. เทศบาลตาบลศิลา
8. บริษัท ขอนแก่นโฮมบิลเดอร์ จากัด
9. บริษัท ไทยพิพัฒน์วิศวการโยธา จากัด
10. บริษัท วรนิทัศน์ จากัด
๑1. บริษัท ขอนคอนกรีต จากัด
๑2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยปรีดาคอนกรีต
๑3. บริษัท คังภูมิ จากัด
๑4. บริษัท ซัคเซส สแตร ทิจิ โซลูชั่น จากัด
๑5. บริษัท อีสานดอทคอม จากัด
๑6. บริษัท ทีเอสคอมพิวเตอร์ จากัด
๑7. บริษัท ทีเทค อินโนเวชั่น แอนด์โซลูชั่น จากัด
๑8. บริษัท เอ็นเค แม็คทรอนิกส์ จากัด
๑9. บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งระดับสถาบันและสถานประกอบการ “ควรมีการวิเคราะห์
คุณภาพผลผลิต และงบประมาณลงทุนเทียบเคียงกับสาขาใกล้เคียงกันที่มีสอนในระดับอุดมศึกษาอื่น”
๒. ควรทาความเข้าใจให้ชัดเจนในข้อตกลงและเงื่อนไขความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี
๓. มี ๒ สถานประกอบการต้องการรับผู้เรียนสาเร็จ ปวส. เข้าเรียนระดับปริญญาตรี โดยยินดี
รับเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้และเรียนไปด้วย แต่ทางสถาบัน (วิทยาลัย) เข้าใจว่ารับเฉพาะผู้มีงานทาแล้ วเท่านั้น
จึงเห็นควรให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดและชี้แจงแนวทางให้ชัดเจน
5. แผนการดาเนินงานปีต่อไป
5.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแผนการรับนักศึกษาจากเดิมปี ๒๕๕๖
จานวน ๙๐ คน และในปี ๒๕๕๗ มีแผนการรับนักศึกษา จานวน ๓๐๐ คน
/5.๒ แนวโน้ม...

-๗5.๒ แนวโน้มการจัดการศึกษาระยะแรกเน้นรับจากผู้มีงานทา และระยะต่อไปให้ขยายผลไปสู่
ผู้ไม่มีงานทา โดยการรับนักศึกษาที่จบใหม่เข้ามาศึกษา และหางานให้ทาระหว่างเรียน
นายสมเกียรติ ชอบผล ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะหัวหน้าคณะการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า
การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การต้ องมีค วามสอดคล้ องกับ วิสั ย ทัศ น์ แ ละสิ่ ง ที่เ ป็น จริ ง โดยเฉพาะเรื่อ งอั ตลั กษณ์แ ละ
เอกลักษณ์ที่ต้องจัดทาไว้เพื่อให้มีความชัดเจนรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานประเมินภายนอก
สาหรับแผนการตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้ องประชุม ๑ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมติให้มีการกาหนดแผนตรวจเยี่ยม ๑ – ๒ ครั้ง ต่อ ๒ เดือน ตามความเหมาะสม ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทาแผนการออกตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒ – ๔ ระหว่างเดือน
พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 33 – 35
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน การอาชีวศึกษา มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
1.1 รับผู้เรียนที่ทางานแล้ว
1.2 รั บผู้เรีย นที่ยั งไม่ได้ทางาน แต่ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดโดยต้องมี MOU ร่ว มกัน
เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะต้องทางานกับสถานประกอบการหรือเครือข่ายนั้น ๆ
2. เงื่อนไข/หลักเกณฑ์ในการรับผู้เข้าศึกษาต่อ ควรมอบให้ ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
เร่งดาเนินการประสานซักซ้อมความเข้าใจกับสถาบันการอาชีวศึกษาโดยเร็ว
มติทปี่ ระชุม รับทราบและประธานมอบหมาย
1. ให้ ค ณะกรรมการที่ จ ะเดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มการจั ดการเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษานาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุ มไปชี้แจง
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป โดยให้ประสานกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยม
ตามความเหมาะสม
2. สอศ. และศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา เร่งดาเนินการประสานซักซ้อมความเข้าใจ
กับสถาบันการอาชีวศึกษาโดยเร็ว รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการอาชีวศึกษาด้วย
เรื่องที่ ๓.๒ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาเพื่อ
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ สานักอานวยการ
น าเสนอว่า ตามที่ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ครั้ งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 1 (ชั้น 2) ส านัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา ได้ใ ห้ ข้อ คิด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะเพื่อคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ นาไปพิจารณาปรับแก้ไข
ในการจั ด ท า (ร่ า ง) กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค าขอและการพิ จ ารณาเพื่ อ การจั ด การ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุมหน้า 36 – 45 ดังนี้
1. คานิยามของ “สถานประกอบการ” ไม่จาเป็นต้องกาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้
เนื่องจากได้มีการกาหนดคานิยามไว้แล้วในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
/2. ควรพิจารณา…

-๘2. ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง
3. ในข้อ 15 ของ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณา
เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... ที่กาหนดว่า “ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาเรี ย กคื น เงิ น อุ ด หนุ น หรื อ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ต่ า ง ๆ จากรั ฐ ที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ใ นรอบปี
จากสถานที่เรียนที่เลิกตามข้อ 12 เพื่อนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ” นั้นควรพิจารณาว่ า จะอาศัยกฎหมาย
ฉบับใดในการเรียกคืนเงินอุดหนุนส่วนนี้เนื่องจากจะเป็นการลิดรอนสิทธิของบุคคล
ในการนี้ คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ได้นาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าวไปประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุม 1 (ชั้น 2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุ มหน้ า 38 - 45 ทั้ ง นี้ ขอเรี ย นว่ า ในข้ อ 15 ของ (ร่ า ง) กฎกระทรวงฯ ที่ ก าหนดว่ า
“ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรีย กคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐที่ยังเหลืออยู่
ในรอบปีจากสถานที่เรียนที่เลิกตามข้อ 12 เพื่อนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ” นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า
ควรคงไว้ เนื่องจากเมื่อสถานประกอบการไม่ได้ดาเนินการจัดการศึกษาครบตามเวลาที่ตกลงกันไว้ตามข้อ 12
ก็ต้องคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ได้รับจากรัฐ ในช่วงเวลาที่ไม่ได้จัดการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 52
ของ พ.ร.บ. การอาชีวศึ กษา พ.ศ. 2551 และหากไม่ก าหนดไว้ ก็ต้ องเป็น หน้ าที่ข อง สอศ. ที่ต้ องเรีย กเงิ นคื น
โดยอาศัย อานาจของพระราชบัญญัติระเบีย บการเบิกจ่ายเงินจากคลั ง การเก็บรักษาและการนาเงินส่งคลั ง
พ.ศ. 2551 ข้อ 95 “เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนาส่งคืนคลังภายใน
สิบห้าวันทาการ นับจากวันรับเงินจากคลัง ในกรณีที่ส่วนราชการมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว ให้นาส่งคืนคลัง
ภายในสิบห้าวันทาการนับจากวันที่ได้รับคืน”
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ที่ประชุมยืนยันว่าในข้อ 15 ของ (ร่าง) กฎกระทรวงฯ ไม่สามารถทาได้เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 เป็นการบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ (ร่ า ง) กฎกระทรวงฯ จะบั ง คั บ ใช้ กั บ เอกชน บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานภายนอกที่ ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
และเป็ น การออกตามมาตรา 52 วรรคสอง ของ พ.ร.บ. การอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 แต่ ก ารก าหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามอานาจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาตรา 11 (6) และมาตรา 54 ที่มีการ
สนับสนุนด้านวิชาการ ทรัพยากร การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้อง
กาหนดหลักเกณฑ์ของการเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการออกมา ฉะนั้นฐานอานาจที่จะเรียกเงินคืนจากเอกชน
ไม่สามารถทาได้ เพราะหากทาจะเป็นการให้ประโยชน์แก่บุค คลและการเพิกถอนคาสั่งจะต้องดาเนินการภายใน
90 วัน ถ้าเกินกาหนดเวลาจะไม่สามารถทาได้ แต่สิ่งที่จะสามารถดาเนินการได้คือ
(๑) การกาหนดหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับสิ ทธิประโยชน์และการเชิดชูเกียรติ
แก่สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่น (ตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 11(6)
และมาตรา 54 โดยจัดทาเป็นประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
(2) สอศ. สามารถเสนอ (ร่ า ง) กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค าขอและ
การพิจารณาเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... ไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาได้เลย
2. ในข้อ 3 (1) และ (2) สถานประกอบการจะมี 2 ลักษณะ คือ จัดด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่ที่ผ่านมาจากการทา Home school จะมี 3 ลักษณะ คือ
/จัดด้วยตนเอง…

-๙จัดด้วยตนเอง, สถานประกอบการร่วมมือกัน และสถานประกอบการร่วมมือกับสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 20
ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 “การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษา
ของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
3. ในข้อ 5 ควรเพิ่มเรื่องการเงินและทรัพยากรของสถานประกอบการเข้าไปด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่า
มีความสามารถเพียงพอที่จะดาเนินการจัดการอาชีวศึกษา
4. ในข้อ 12 ต้องมีระบบการนิเทศติดตามและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้
ทราบผลการดาเนินการในแต่ละปี ทั้งนี้ ควรมีการกาหนดระยะเวลาการต่ออายุของการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีไว้ 5 - 10 ปี/ครั้ง
5. ในการจัดทา (ร่าง) กฎกระทรวงฯ ไม่ควรกาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ อย่างเคร่งครัดจนเกินไป
เพราะประสงค์จะเปิดโอกาสให้สถานประกอบการขนาดกลาง/ขนาดเล็กเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. ควรจะต้องทาความเข้าใจกับครู ผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยในการ
จ่ายเงิน ค่าตอบแทนทางสถานประกอบการอาจจะใช้วิธี โอนเงินเข้าบัญชีของเด็กและแจ้งให้ ผู้ ปกครองทราบ
ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการผู้ที่จบในสายอาชีวศึกษาและต่ากว่าระดับอาชีวศึกษาจานวนมาก ซึ่ง สอศ.
อาจจะนาร่องโดยใช้โมเดลต้นแบบเข้ามาดาเนินการให้เห็นอย่างเด่นชัด
มติที่ประชุม ประธานมอบ คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ
นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ แล้ว สอศ. นา (ร่าง) กฎกระทรวงฯ ที่ปรับแก้ไขแล้ว
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามในหนังสือถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
เรื่ องที่ ๓.3 (ร่ าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธี การ
ดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ สานักอานวยการ
น าเสนอว่ า ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ครั้งที่ 4/2557 เมื่ อวั นพุ ธที่ 2 เมษายน 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขอให้คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ กลับไปพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารด าเนิ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ของ
สถานประกอบการ พ.ศ. .... ให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค าขอและการพิ จ ารณาเพื่ อ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ของ
สถานประกอบการ พ.ศ. .... นั้น คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ได้นา
(ร่าง) ประกาศฯ เข้าพิจารณาในการประชุมแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1
(ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 48 – 49
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการนั้นไม่จาเป็นต้อง
ขออนุญาต สช. เนื่องจากมีการกาหนดไว้แล้ว ตามมาตรา 20 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
/มติที่ประชุม...

-๑๐มติที่ประชุม ประธานมอบคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ไปพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค าขอและการพิ จ ารณาเพื่ อ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ของ
สถานประกอบการ พ.ศ. .... แล้ว สอศ. นาเสนอประธานกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาลงนามในประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔.1 การดาเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายบุญส่ง จาปาโพธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบัน การอาชีวศึกษา นาเสนอว่าตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รายงานให้ที่ ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทราบแล้ วว่าคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาได้มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน ๒ คาสั่ง คือ คาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และคาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๕/๒๕๕๗
ลงวัน ที่ ๑๒ มี น าคม ๒๕๕๗ ในการดาเนิ น การสรรหานายกสภาสถาบัน การอาชีว ศึกษาแทนตาแหน่ง ที่ว่า ง
๓ ตาแหน่ง คือ
๑. นายวรเกียรติ สมสร้อย
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
๒. นายศรีเมือง เจริญศิริ
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
๓. นายถาวร เกียรติไชยากร
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
ในการนี้ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษา จานวน 2 ครั้ง โดยมีผลการประชุมตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 51 – 67 คือ
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 4 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ในคาสั่งว่าเป็นการแต่งตั้งโดยตาแหน่งหรือ ชื่อบุคคลเนื่องจากจะมีผล
ในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าหากเป็นกรรมการโดยตาแหน่งสามารถ
มอบหมายได้ตามการบริหารงานราชการแผ่นดิน ส่วนการมอบอานาจจะไม่ระบุชื่อเป็นตาแหน่งแทน ซึ่งใครจะมา
ก็ได้แล้วแต่การมอบอานาจภายในของส่วนราชการ แต่ถ้าเป็นตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเฉพาะต้องเป็น
เจ้าของชื่อมาเอง
2. จากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
นั้นเห็นว่ามีข้อมูลประวัติของบางท่านที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกของ
คณะอนุกรรมการฯ
/3. ขอให้…

-๑๑3. ขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และน่าเชื่อถือของคณะอนุกรรมการฯ และนามาเสนอให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
สรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่าง
มติที่ประชุม ประธานมอบ สอศ. และศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา นาข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ไปประสานกับคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแทนตาแหน่งที่ว่างใหม่อีกครั้ง
เรื่องที่ ๔.2 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของ
สถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. ....
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ สานักอานวยการ
นาเสนอว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า
ควรมี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของสถานประกอบการที่ จ ะเข้ า ร่ ว มจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ นั้น
ในการนี้ คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ได้พิจารณากาหนด
จัดทาเป็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยได้มีการประชุมพิจารณา เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ ม 1 (ชั้ น 2) ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ดั ง รายละเอี ยดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 70
มติที่ประชุม ประธานมอบคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ไปพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. .... ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ (ร่าง) กฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ
สถานประกอบการ พ.ศ. .... รวมทั้ง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนิ น การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิช าชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... แล้ ว สอศ. นาเสนอ
ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาลงนามในประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป
เรื่องที่ ๔.3 การพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน การอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมาย นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบัน การอาชีวศึกษา นาเสนอว่า ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาได้นาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก ารซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาแต่ละแห่งแล้วเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีการดาเนินการเป็น
๒ ระยะ ดังนี้
/หลักสูตร…

-๑๒หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบในระยะที่ ๑
หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาเมื่ อ คราวการประชุ ม
ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๖ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๙ ธั น วาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ๑ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และที่ประชุมมีมติให้ดาเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาและมอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการการอาชี ว ศึ ก ษาด้ า นหลั ก สู ต รและการฝึ ก อบรม
วิชาชีพเป็นผู้ตรวจสอบ จานวน ๔ สถาบัน ๑๐ วิทยาลัย ๑๐ ห้องเรียน ดังนี้
สาขาวิชา
๑. เทคโนโลยียานยนต์

๒. เทคโนโลยีไฟฟ้า

๓. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
๔. เทคโนโลยีแม่พิมพ์

สถาบันการอาชีวศึกษา
๑. ภาคกลาง ๓
๒. ภาคเหนือ ๔
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
๑. ภาคกลาง ๓
๒. ภาคเหนือ ๓
๓. ภาคเหนือ ๔
๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
๑. ภาคกลาง ๓
๒. ภาคเหนือ ๓

สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

หลักสูตรที่นาเสนอใหม่ ระยะที่ ๒ ในประเภทวิชาต่าง ๆ ที่นาเสนอคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่ อ พิจ ารณากลั่ น กรองหลั กสู ต รปริ ญญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติก ารของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี รศ.มงคล มงคลวงศ์โรจน์ เป็นประธานอนุกรรมการ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จานวน ๑๖ สถาบัน ๓๗ วิทยาลัย ๕๔ ห้องเรียน
ไม่มีสถาบันใดผ่านการพิจารณากลั่นกรอง โดยให้กลับไปปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ จานวน ๑๖ สถาบัน ๓๗ วิทยาลัย ๕๔ ห้องเรียน
ผ่านการกลั่นกรองและความเห็นชอบทุกสถาบัน
๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี ผศ.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ให้
ความเห็นชอบหลักสูตร จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จานวน ๑๑ สถาบัน ๒๑ วิทยาลัย ๒๔ ห้องเรียน
ไม่มีสถาบันใดผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้กลับไปปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
ครั้ ง ที่ ๒ วั น ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ จ านวน ๙ สถาบั น ๒๐ วิท ยาลั ย ๒๐ ห้ อ งเรี ย น
ไม่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองใน ๒ สถาบัน ได้แก่
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
/ประเภทวิชา…

-๑๓๓. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี พลตรี ห ญิ ง กฤติ ย า บัวหลวงงาม
เป็นประธานอนุกรรมการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จานวน ๔ สถาบัน ๔ วิทยาลัย ๔ ห้องเรียน
- สถาบันที่ผ่านการพิจารณา ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
- สถาบันที่ไม่ผ่านการพิจารณา ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ จานวน ๓ สถาบัน ๓ วิทยาลัย ๓ ห้องเรียน มีสถาบัน
ที่ผ่านการพิจารณา ได้แก่
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
๔. ประเภทวิชาศิลปกรรม มี นางศิริพรรณ ชุมนุม เป็นประธานอนุกรรมการ ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร จานวน ๑ ครั้ง ดังนี้
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ รวม ๑ สถาบัน ๑ วิทยาลัย ๑ ห้องเรียน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
๕. ประเภทวิชาคหกรรม มี นางศิริพรรณ ชุมนุม เป็นประธานอนุกรรมการ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร จานวน ๑ ครั้ง ดังนี้
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ รวม ๑ สถาบัน ๑ วิทยาลัย ๑ ห้องเรียน
- สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๖. ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง มี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เป็นประธานอนุกรรมการ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร จานวน ๑ ครั้ง ดังนี้
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ รวม ๑ สถาบัน ๑ วิทยาลัย ๑ ห้องเรียน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่
๗. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มี นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร จานวน ๑ ครั้ง ดังนี้
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ รวม ๑ สถาบัน ๑ วิทยาลัย ๑ ห้องเรียน
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาจาเป็นต้องเปิดในหลากหลายสาขาวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับผู้เรียนที่ทางานอยู่ ใน
สถานประกอบการอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในระดับนโยบายควรมุ่งเน้นที่การจัดเรียนการสอนในระดับ ปวช., ปวท. และ
ปวส. เป็นหลัก สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน การอาชีวศึกษาให้เน้น
ในเชิงปฏิบัติ
2. การเสนอหลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณา ขอให้ส่งเอกสารให้กรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
/โดยคณะกรรมการ…

-๑๔โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้ าที่อนุมัติหลักสูตร แต่อานาจการเปิดการเรียนการสอนเป็นของ สอศ.
เพราะต้องผูกพันในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ ทั้งคน เงิน วัสดุ โดยสถานศึกษาจะต้องทาขั้นตอนการขออนุมัติ
มาเสนอต่อ สอศ. เพื่อพิจารณา
3. ต่อไปสถาบันการอาชีวศึกษาไหนที่จะขอเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เสนอ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาเป็นระยะ ๆ
4. ให้ สอศ. จัดตั้งคณะทางานสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาพัฒนาและเปิด
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในอนาคต
5. ระยะเวลาในการจัดการสอนในสถานประกอบการควรมีการประสานความร่วมมือกันกับ
สถานศึกษาเพื่อให้จานวนชั่วโมงเรียนเพียงพอตามโครงสร้างหลักสูตร
6. หลักสูตรที่นามาเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของ
สถาบันการอาชีวศึกษาและคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้ า นหลั ก สู ต รและการฝึ ก อบรมวิชาชีพหลายครั้ง
แล้ ว คณะกรรมการการอาชีว ศึกษาจึ งเห็ น ควรให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรจานวน 18 สถาบัน 68 วิทยาลั ย
80 ห้องเรียน มี 4 วิทยาลัย 4 สาขาวิชาที่ยังไม่ผ่านการประเมินความพร้อม ดังนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
(2) สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
- วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
- วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
มติที่ประชุม เห็ น ชอบหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก ารของสถาบั น
การอาชีว ศึกษาเพื่อเตรี ยมการจั ดการเรีย นการสอน ปีการศึกษา 2557 จานวน 18 สถาบัน 68 วิทยาลั ย
80 ห้องเรียน ยกเว้น 4 วิทยาลัย 4 สาขาวิชา ที่ไม่ผ่านการประเมินความพร้อม ดังนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
(2) สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เรื่องที่ ๔.4 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเพิ่มเติม
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ แทนผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี นาเสนอว่าเนื่องจากนายวิเชียร เนียมน้อย
อนุกรรมการตามคาสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 10/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 มีหนังสือแสดง
ความประสงค์ ข อลาออกจากต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 12 มี น าคม 2557 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการการ
อาชีวศึกษาด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557
พิจ ารณาเห็ น ว่ า นายวิ เ ชี ย ร เนี ย มน้ อ ย เป็ น ผู้ แ ทนจั ดกลุ่ ม อาหาร มี ม ติเ ห็ น ควรเสนอ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง แทน
โดยพิจารณาผู้มีความรู้ความสามารถจากกลุ่มอาหารที่มีความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตลอดจนเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเกี่ยวกับ
การผลิตกาลังคนของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของภาคการผลิต จึงมีมติเสนอชื่อบุคคล จานวน 2 ราย ดังนี้
/1. นางสาวพรพรรณ…

-๑๕1. นางสาวพรพรรณ วรรณา

ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2. นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์
ผู้อานวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
มติที่ประชุม เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเพิ่มเติมจานวน 2 รายข้างต้น
เรื่องที่ ๔.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม
พ.ศ. 2557) จานวน 5 สาขาวิชา
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายประชาคม จันทรชิต
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557) จานวน 3 ประเภทวิช า 5 สาขาวิช า เนื่องจากหลั กสู ตร
ประกาศนีย บัตรวิช าชีพ พุทธศักราช 2556 ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒ นาขึ้น จานวน
51 สาขาวิชา นั้น ยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
เพียงเฉพาะแห่ง และได้มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้น เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวได้รับการ
พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 สานักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาจึ งพั ฒ นาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชี พ พุ ทธศั กราช 2556
(เพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2557)
โดยคณะอนุ กรรมการการอาชีว ศึกษาด้านหลั กสู ตรอาชีว ศึกษาและการฝึ กอบรมวิช าชีพ ได้พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมที่แจกนอกเล่ม ดังนี้
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง
2. ประเภทวิชาศิลปกรรม จานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน และ
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
3. ประเภทวิชาคหกรรม จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
สาหรับ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจและบริการ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพได้พิจารณาให้นาไปปรับปรุง
แก้ไขใหม่
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนใหม่ขอให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และ
มี ลั ก ษณะพิ เ ศษจริ ง ๆ เช่ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาช่ า งกลหรื อ ช่ า งยนต์ สามารถท าได้ ทุ ก ประเภทที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ไม่จาเป็นต้องแยกย่อยสาขาวิชา แต่ในสาขาคอมพิวเตอร์ควรกาหนดให้ชัดเจนระหว่าง Hardware กับ Software
2. ความแตกต่างของประเภทวิชาและสาขาวิชาที่มีชื่อคล้ายคลึงกัน ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า
เป็นการพัฒนาหลักสูตรมาจาก ปวช. พ.ศ. 2546 ซึ่งในสาขาที่มีอยู่แล้ว คือ ประเภทอุตสาหกรรมที่มีสาขาเทคนิค
คอมพิวเตอร์เน้นเรื่อง Hardware (ช่างคอมพิวเตอร์ ) ส่วนวิชาที่เป็นพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจจะเน้นเรื่อง
Software (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) ซึ่งเป็นความแตกต่างของคอมพิวเตอร์ธุรกิจและบริหารธุรกิจ ที่มีอยู่ในหลักสูตร
อาชีวศึกษา ทั้งนี้ เป็นกรอบมาตรฐานของหลักสูตรคุณวุฒิระดับ ปวช. และได้กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของการ
ใช้หลักสูตรทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกพัฒนาทักษะวิชาชีพ คือ ผู้เรียนจะต้องไปฝึกหรือจัดทา
โครงการให้สอดคล้องเพื่อให้สัมพันธ์กับลักษณะของสาขาวิชาที่เรียน โดยเป็นเงื่อนไขในหลักเกณฑ์ของทุกหลักสูตร
/มติที่ประชุม…

-๑๖มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557)
ทั้ง 5 สาขาวิชาที่เสนอ โดยขอให้คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เรื่องที่ ๔.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
จานวน 53 สาขาวิชา
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายประชาคม จันทรชิต
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 จานวน 8 ประเภทวิชา 53 สาขาวิชา ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ฉบับ และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี การเปิดเสรีทางการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ขึ้น
โดยคณะอนุกรรมการการอาชีว ศึกษาด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งมี นายจรูญ ชูลาภ
เป็นประธานอนุกรรมการ ได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวแล้วในการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2557 เห็ น ชอบในหลั ก การให้ น าเสนอคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 หากเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2556 โดยมีข้อสังเกตในประเด็นต่อไปนี้
1. ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 กับ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
2. โครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2556 และโครงสร้างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
หมวดทักษะวิชาชีพ ที่เน้นภาคทฤษฎี : ปฏิบัติ ในอัตราส่วน 40 : 60 ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ข้อ 11.2
4. รายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
- รายวิชา 3000 - 1407 แคลคูลัส 1 , 3000 - 1408 แคลคูลัส 2 , 3000 - 1409 แคลคูลัส
3 จานวน 3 รายวิชา ให้ปรับลดเหลือ 1 รายวิชา โดยให้ใช้ชื่อว่า “แคลคูลัส”
- ส่วนรายวิชาในหมวดทักษะชีวิตให้ตัดรายวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องออก เช่น รายวิชา 3000 - 1406
คณิตศาสตร์เกษตรกรรม ให้ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตรหมวดทักษะชีวิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
5. รายวิชาที่สถานศึกษาพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ (รายวิชาทวิภาคี) ไม่ควรเว้นว่างชื่อรายวิชา
ให้ใส่ชื่อรายวิชาและกาหนดหน่วยกิตให้ชัดเจน
6. การกาหนดรหัสวิชาและรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกที่พัฒนาจากส่วนกลาง และพัฒนา
จากสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
6.1 การใส่สัญลักษณ์ - และ * ระหว่างรหัสวิชา
สัญลักษณ์ - ระหว่างรหัสวิชา เช่น 3101-2101 มีความหมายว่าเป็นรายวิชาที่พัฒนาจาก
ส่วนกลาง
/สัญลักษณ์…

-๑๗สัญลักษณ์ * ระหว่างรหัสวิชา เช่น 3101*2101 มีความหมายว่าเป็นรายวิชาที่พัฒนาจาก
สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
ทั้งนี้ ควรใส่เชิงอรรถเพื่อเป็นการอ้างอิง อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ข้างต้น
1.2 “รายวิชาตามความต้องการของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาค” ปรับเป็น “รายวิชาตามความชานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือตาม ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค”
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 พร้อมทั้ง
ได้ จั ด ท าเอกสารชี้ แ จงประเด็ น ข้ อ สั ง เกตของคณะอนุ ก รรมการการอาชี ว ศึ ก ษาด้ า นมาตรฐานหลั ก สู ต ร
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแจกนอกเล่ม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
การจั ดทาหลักสูตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ในหลั กสู ตรเดิมที่เคยมี
การจั ดการเรี ยนการสอนอยู่ แล้ วก็ ให้ ด าเนิ นการต่อไปยกเว้นหลั กสู ตรใหม่ ใน 3 สาขาวิชา คื อ สาขาวิ ชาเทคนิ ค
กายอุปกรณ์ รหัสวิชา 3115, สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน รหัสวิชา 3113 และสาขาวิชาพลังงานทดแทน รหัสวิชา
3114 ให้นามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาเนื้อหาสาระของหลักสูตรด้วย
นายชั ย พฤกษ์ เสรี รั ก ษ์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ขอเรี ย นแจ้ ง เพิ่ ม เติ ม ว่ า
ในมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อาชี วศึ กษาระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อาชี วศึ กษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 ข้อ 10 หมวดโครงสร้างหลักสูตร ข้อ 10.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ที่มีโครงสร้างประกอบด้วย 6 วิชา และในข้อ 10 วรรคสอง กาหนดว่า “การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต สามารถ
ทาได้ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต” ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ สอศ.
ไปเพิ่มถ้อยคาในวรรคสองในเรื่องการจัดวิชาหมวดทักษะชีวิตว่าจะจัดแบบแยก 6 วิชา หรือบูรณาการก็ได้ของหลักสูตร
ระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อให้ตรงกับประกาศกระทรวงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 จานวน 8 ประเภทวิชา
50 สาขาวิชา และให้นารายละเอียดหลักสูตรใหม่ของประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
รหัสวิชา 3115, สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน รหัสวิชา 3113 และสาขาวิชาพลังงานทดแทน รหัสวิชา 3114
มานาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภายหลัง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๕.๑ (ร่ า ง) ตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)
ด้านการอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช. และ ปวส.)
ด้ วยผู้ อ านวยการส านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (ศาสตราจารย์ ชาญณรงค์
พรรุ่งโรจน์) ได้ประสานงานขอบรรจุเรื่อง (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)
ด้านการอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช. และ ปวส.) เข้าในระเบียบวาระการประชุม เรื่องเสนอเพื่อทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมได้ใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง (วาระ 3.1 – 3.3)
และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (วาระ 4.1 – 4.6) โดยละเอียดทาให้เวลาไม่เพียงพอ ผู้อานวยการสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจึงประสงค์ขอนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
/เรื่องที่ 5.2…

-๑๘เรื่องที่ 5.2 รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ รอบ 3 เดือน
เรื่องที่ 5.3 รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการกาหนด
นโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
เรื่องที่ 5.4 รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
เรื่องที่ 5.5 รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการส่งเสริม
ภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา
เรื่องที่ 5.6 รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการส่งเสริม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประธานขอให้ กรรมการการอาชีว ศึกษาทุกท่ านศึกษารายละเอียดในเรื่องเสนอเพื่อทราบ
(วาระ 5.2 – 5.6) ตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 103 – 147
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
เรื่ องที่ ๖.๑ ประธานกาหนดการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 6/๒๕๕๗
ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑7.00 น.
นางสาวปราณี คิวรัมย์
นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
นายเสนาะ กาศเกษม
นางปัทมา วีระวานิช
ผู้จดรายงานการประชุม
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

