รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตึก OECF (ชั้น ๑) สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
กรรมการผู้มาประชุม
๑. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. นางสุทธศรี วงษ์สมาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๓. เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ
นางรัตนา ศรีเหรัญ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (แทน)
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
นายโรจนะ กฤษเจริญ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทน)
๕. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
นายสุภัทร จาปาทอง
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (แทน)
๖. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กรรมการ
นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช
รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ (แทน)
๗. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
รักษาการผู้อานวยการกองกฎหมายการศึกษา
และวัฒนธรรม (แทน)
๘. ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐาน
กรรมการ
และประเมินคุณภาพการศึกษา
๙. นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑๐. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑๑. นายสุนทร ทองใส
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๑๒. รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
๑๓. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๔. นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๕. นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๖. นายเร็วจริง รัตนวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๗. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. รองศาสตราจารย์ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๙. นางศิริพรรณ ชุมนุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๐. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๑. นายเสนอ จันทรา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๒. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๓. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการและเลขานุการ
/กรรมการ…

-๒กรรมการผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
๑. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. พลตรีหญิงกฤติยา บัวหลวงงาม
ผู้แทนองค์กรเอกชน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
๔. นายโกสินทร์ เกษทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายจรูญ ชูลาภ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายสมเกียรติ ชอบผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายอินทร์ จันทร์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
๒. นายวีระชัย ไตรศักดิ์
๓. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
๔. นางสวรรสิริ ฤทธิ์เลื่อน
๕. นายพีระพล พูลทวี
๖. นายประชาคม จันทรชิต
๗. นายมงคลชัย สมอุดร
8. นางสาวสุภาพร ปีนัง
9. นางสาวโสภี นิลรักษ์
10. นางสุปรียา ลาเจียก
๑1. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
๑2. นางสาวจิดาภา ทองศรีสังข์
๑3. นางสุวรรณี ยุวชาติ
๑4. นางสาวปาณิสรา ทัศน์พลสกุล
๑5. นางสาวทัศนันท์ อุดมสิทธิเศรษฐ
๑6. นายวสันต์ จันทรมูล
๑7. นางสาวมรกต สนสนอง
๑8. นายพีลิน สกุณา
๑9. นางสาววรรษมน จันทร์โอกุล
20. รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ช่างสาร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อานวยสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
หัวหน้ากลุ่มนิติการ สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักความร่วมมือ
สานักความร่วมมือ
สานักความร่วมมือ
สานักความร่วมมือ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
เลขานุการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(แทน) นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
/คณะทางาน...

-๓คณะทางานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. นายเสนาะ กาศเกษม
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
2. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
สานักอานวยการ
3. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
สานักอานวยการ
4. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
สานักอานวยการ
5. นางสาวปราณี คิวรัมย์
สานักอานวยการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่ าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. สถานที่ ท างานของส านั ก พั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากรอาชี ว ศึ ก ษา, ส านั ก วิ จั ย และพั ฒ นา
การอาชีวศึกษา และหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ เนื้อที่
ประมาณ 30 กว่าไร่ สอศ. ควรมีการบริหารจัดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางด้านการอาชีวศึกษามากกว่าที่เป็นอยู่
โดยอาจร่ ว มมื อ กับ ภาคเอกชนสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณในการด าเนิน การ ทั้ง นี้ หาก สอศ. ด าเนิ น การจั ด ท า
แผนแม่บท (Master Plan) ออกมาแล้วขอให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกันพิจารณาด้วย
2. มีความห่วงใยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง เพราะจะทาให้การบริหาร
จัดการของประเทศด้านเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง ซึ่งจะทาให้เกิดภาวะ
การว่างงานของบุคลากรในสายอาชีพต่าง ๆ
มติที่ประชุม รับทราบและมอบ สอศ. พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่ องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่
๘ มกราคม ๒๕๕๗
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ โดยไม่มกี ารแก้ไข
ระเบียบวาระที่๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔.๑ การดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ถึงครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายนายเสนาะ กาศเกษม
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในฐานะคณะทางานฝ่ายเลขานุการการจัดประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นาเสนอสรุปผลการดาเนินการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้มีมติ
มอบให้ สอศ. ไปพิจ ารณาด าเนิ น การ ซึ่งหน่ว ยงานใน สอศ. ที่เกี่ยวข้องได้ส รุ ป ประเด็นส าคัญ ตามรายละเอีย ด
ในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 28 - 62
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๑. ผลการดาเนินการด้านการปรับภาพลักษณ์ การอาชีวศึกษาที่มีการดาเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ชัดเจน
ในเชิงการประชาสัมพันธ์ภาพรวม จึงควรมีการดาเนินการเพิ่มเติมดังนี้
/๑.๑ ควรมี…

-๔๑.๑ ควรมีระบบการติดตามแต่ละวิทยาลัยที่ทากิจกรรม Road Show หรือ Open House ว่ามีผลการ
ด าเนิ นการอยู่ ในระดั บใด สอดคล้ องกั บเป้ าหมายการรั บนั กเรี ยนในภาคเรี ยนนี้ หรื อไม่ ที่ มี เป้ าหมายเพิ่ มมากขึ้ น
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ จะมีผลต่อภาพลักษณ์ในภาพรวมโดยสานักงบประมาณยินดีที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณ
๑.๒ ควรมีการจัดทาแบบสอบถามถึงความรู้สึกของสาธารณชนที่มีต่ออาชีวศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาสามารถดาเนินการได้ แล้ว นา
ผลการสารวจประเมินมาพัฒนางานด้านนี้ต่อไป
๑.๓ ควรมี การจั ดท าสื่ อประชาสั มพั นธ์ ในเรื่ องกระบวนการเรี ยนการสอนของอาชีว ศึก ษาและ
เป้าหมายที่จะเข้าไปทางาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในสถานศึกษาทั่ว ประเทศ ซึ่งจะต้องมีงบประมาณและระยะเวลา
ในการดาเนินการประมาณเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วงที่เปิดภาคการศึกษา
ของนักเรียนนักศึกษาโดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพื่อสนองนโยบายเพิ่มจานวนผู้เรียน, ระบบทวิภาคี
ซึง่ จะได้ประโยชน์ทั้งการสร้างภาพลักษณ์และการจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในอาชีวศึกษามากขึ้น
๑.๔ ควรมีการการสรุปผลเรื่องภาพลักษณ์ที่ดาเนินการไปแล้วว่ามีอะไร, ได้ผลอย่างไรและวิธีการ
ปรับภาพลักษณ์คือภาพแห่งความสาเร็จอะไรบ้างที่เราได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและดาเนินการไป ต้องนาเสนอส่วนนี้
ให้สาธารณชนได้เข้าใจ เช่น การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ตัวอย่างเช่น บริษัทดัชมิลล์ ลงนาม
ความร่ว มมือกับ ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระบบทวิภ าคี ใน ๑ ปี หมายความว่าเรียน ๑ เทอม
ที่วิทยาลัยและไปฝึกงานที่บริษัท ๑ ปี ยังไม่จบการศึกษาบริษัทประกาศรับสมัครแล้ว จานวน ๖ คน จากนักศึกษา
ที่สาเร็จการศึกษาจานวน ๒๐ คน และมีบริษัท F&M, บริษัทโฟร์โมสต์ และอื่น ๆ ที่ยินดีรับนักศึกษาของอาชีวศึกษา
เข้าทางานและให้เงิน เดือนเริ่มต้นที่ ๑5,๐๐๐ บาทขึ้นไป หากจบการศึกษาและมี คุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ
แล้ ว สามารถสมัครงานได้เลยควรนาเสนอว่าการจัด การศึกษาระบบทวิภ าคีประสบความส าเร็จ ระหว่างเรียนก็มี
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน ยังไม่สาเร็จการศึกษาก็มีบริษัทมารอรับเข้าทางานประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้จะช่วยให้นักศึกษา
ตัด สิ น ใจมาเรี ย นอาชี ว ศึ กษามากขึ้น ภาพลั กษณ์ ข องอาชี ว ศึก ษาก็จ ะเปลี่ ย นไป ซึ่ ง จะแสดงให้ เ ห็ น ว่า หลั ก สู ต ร
ของอาชีวศึกษาสามารถผลิตบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดต้องการ
๑.๕ การจั ด การเรี ย นการสอนในระบบทวิ ภ าคี เ ป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
ต้องดาเนินการเชิงรุกทางด้านการตลาดของวิทยาลัยและผู้ประกอบการให้มากกว่านี้ มิเช่นนั้นจะไม่ได้ ความร่วมมือ
ที่ แ ท้ จ ริ ง ต้ อ งติ ด ตามงาน ซึ่ ง ถ้ า จะให้ ป ระสบความส าเร็ จ ในเรื่ อ งนี้ ต้ อ งด าเนิ น การแบบหน้ า กระดานและควร
มี ก ารสรุ ป ผลด้ า นการเรี ย นการสอนระบบทวิ ภ าคี ณ ปั จ จุ บั น ให้ ชั ด เจนว่ า มี ส ถานประกอบการจ านวนเท่ า ใด
รับนักศึกษาสาขาอะไรบ้าง จานวนเท่าไหร่ เพื่อให้คณะกรรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาและหาแนวทางในการ
เพิ่มจานวนให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการนาเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป
๑.๖ การติ ด ตาม ก ากั บ การด าเนิ น งานของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ๑๙ แห่ ง โดยกรรมการการอาชีวศึกษาจะลงพื้นที่ในแต่ละสถาบั น จึงขอให้ ฝ่ายเลขานุการดาเนินการจัดทาแบบฟอร์ม เพื่อให้ กรรมการการอาชีวศึกษาอาสาลงพื้นทีซ่ ง่ึ ควรแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๒ – ๓ คน และเมื่อกรรมการพร้อมเมื่อใดก็ให้สามารถลงพื้นที่ได้
๒. การสรุปผลการดาเนินงานควรจะเพิ่มเติมดังนี้
๒.๑ การรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ได้ผล
อย่างไรบ้าง และหากยังไม่ได้ดาเนินการ มีปัญหา อุปสรรคอะไร ขอให้มผี ู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน
๒.๒ การสรุปผลการดาเนินการควรนาเสนอสรุปผลในภาพรวมว่าได้ดาเนินการเรื่องใดไปแล้วบ้าง
เช่น การดาเนินการในงานประจา การอนุมัติหลักสูตร การแต่งตั้งสรรหา ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง การดาเนินงานด้านนโยบาย เช่น การดาเนินการด้านภาพลักษณ์ ซึ่งเป็น งาน
นโยบายที่สาคัญ ได้ดาเนินการเรื่องใดไปแล้วในระดับใด
/๓. ข้อความ…

-๕๓. ข้อความในเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๘ ข้อ ๖ ข้อความเดิม “เพิ่มรายวิชาที่จาเป็นและตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการ” แก้ไขเป็น “เพิ่มรายวิชาเฉพาะด้านตามความเชี่ยวชาญของสถานประกอบการ”
เนื่องจากผู้ประกอบการมีหลายระดับจึงควรปรับแก้ไขเพราะสถานประกอบการจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่แล้ว
และนักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้
๔. ควรมีการจัดทาบทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Exicutive summary) โดยมีการนาเสนอ Power Point ประมาณ
๑๐ สไลด์พอให้เข้าใจว่ามีการดาเนินการอะไรแต่ละข้อมีประเด็นย่อยอะไร, การดาเนินการอย่างไรบ้าง, มีรายละเอียด
อย่างไร, มีการใช้ KPI อย่างไร และมีปัญหาอย่างไรบ้างในปีนี้พร้อมทั้งการดาเนินการในปีหน้ามีเป้าหมายอะไรบ้าง
มติที่ประชุม ประธานมอบให้ สอศ. ดาเนินการดังนี้
๑. ขอให้ ค ณะอนุ ก รรมการการอาชี ว ศึ ก ษาทุ ก คณะและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม
๒. การดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ถึงครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ขอให้ สอศ. ดาเนินการในแต่ละเรื่องที่ได้รับมอบหมายยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าในเรื่อง
เกี่ยวกับสถาบันการอาชีวศึกษา, การดาเนินการด้านภาพลักษณ์อาชีวศึกษา, การเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ
๕๑ : ๔๙, การดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวศึกษา, การรับรองคุณวุฒิการอาชีวศึกษา, การรวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย
และอื่น ๆ โดยให้สานัก/ศูนย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการว่าเรื่องที่ได้รับมอบหมายดาเนินการ
ไปแล้วเสร็จประการใด หรืออยู่ระหว่างดาเนินการ รวมถึงมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการหรือไม่ ทั้งนี้ให้จัดทาเป้าหมาย
การดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีต่อไปให้ที่ประชุมทราบด้วย สาหรับการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 3/2557 ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ขอให้ สอศ. รายงานความก้าวหน้าของหัวข้อเรื่องต่อไปนี้เข้าที่ประชุม คือ
1 การแต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
2. การดาเนินการด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา
3. การดาเนินการโครงการ “การรวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย”
4. การเพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพ : สายสามัญ 51 : 49
5. การดาเนินการอนุมัติหลักสูตรฯ
6. การดาเนินการด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓. ขอให้ สอศ. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา
กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อร่วม
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
๔. มอบ สอศ. ดาเนินการจัดทาแบบเพื่อให้กรรมการการอาชีวศึกษาแสดงความจานงในการไปตรวจเยี่ยม
สถาบันการอาชีวศึกษาตามความสมัครใจ แล้วแจ้งให้กรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาต่อไป รวมถึงให้เจ้าของเรื่อง
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
เรื่องที่ ๔.๒ ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
เพิ่มเติม
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายประชาคม จันทรชิต
ผู้ อ านวยการส านั กมาตรฐานการอาชี วศึ กษาและวิ ชาชี พ ในฐานะอนุ กรรมการและเลขานุ การคณะอนุ กรรมการการอาชีวศึกษาด้ านมาตรฐานคุณภาพการจั ดการอาชี วศึกษา น าเสนอว่าคณะอนุ กรรมการการอาชีวศึกษาด้านมาตรฐาน
คุณภาพฯ ประสงค์ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพิ่มเติมอีก ๑ ท่าน โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ดาเนินการยก (ร่าง) คาสั่งดังกล่าวมาด้วยแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาลงนามต่อไป
/มติที่ประชุม…

-๖มติที่ประชุม เห็นชอบในการแต่งตั้ง นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพิ่มเติม
เรื่องที่ ๔.๓ มอบอานาจดาเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดาที่ ๓๘5/๒๕๕๖
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
หัวหน้ากลุ่มนิติการ สานักอานวยการ นาเสนอว่าสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยการอาชีพสตึก
ได้จั ดทาสั ญ ญาจ้ างเลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๖ ลงวัน ที่ ๒๘ ธัน วาคม ๒๕๕๕ ตกลงว่า จ้าง ห้ างหุ้ นส่ ว นจากั ด กรเชษฐ
คอนสตัคชั่น ทาการก่อสร้างศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ วงเงิน ๗,๙๘๘,๘๗๙ บาท กาหนดเริ่มทางานจ้างในวันที่
๒๘ ธัน วาคม ๒๕๕๕ แล้ ว เสร็ จ ภายในวัน ที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๖ โดยห้ างฯ ผู้ รับจ้างได้เข้าดาเนินการก่อสร้าง
ตามสัญญาจานวน ๒ งวดและละทิ้งงานจ้างไม่อาจทางานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้วิทยาลัยฯ จึง รายงานให้ สอศ.
พิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างโดยได้มีหนังสือ ที่ ศธ๐๖๐๑/๔๘๘๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่
๐๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ กับห้างฯ ผู้รับจ้าง ต่อมาห้างหุ้นส่วนจากัด กรเชษฐคอนสตัคชั่น ได้ฟ้องคดีปกครอง
ต่อศาลปกครองนครราชสีมา โดยฟ้องคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคดีหมายเลขดา ๓๘๕/๒๕๕๖ และศาลได้มีคาสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดทาคาให้การแก้คาฟ้องยื่น
ต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง โดยห้างหุ้นส่วนจากัด กรเชษฐคอนสตัคชั่น ไม่มีอานาจฟ้องคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องจากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่จะต้องฟ้องสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะต้องจัดทาคาสั่งให้การเพื่อให้ศาลมีคาสั่ง
ยกฟ้องและจาหน่ายคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากสารบบความ โดยที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีสถานะเป็นองค์คณะ
จึงต้องมีมติให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งลงนามคาให้การแก้คาฟ้องยื่นต่อศาล จึงขอให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีมติ
มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนามในคาให้การแก้คาฟ้อง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
- เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่ตามกระบวนการของศาลเมื่อมีการฟ้องต้องมี
การทาคาให้การแก้คาฟ้องไป ตรงนี้ก็มอบอานาจให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการแก้คาฟ้อง
ในการแก้คาฟ้อง เนื่องจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ใช่คู่กรณี
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบอานาจให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนามคาให้การแก้
คาฟ้องคดีห มายเลขดาที่ ๓ ๘๕/๒๕๕๖ระหว่ างห้ างหุ้ นส่ วนจากัดกรเชษฐคอนสตรัคชั่นผู้ ฟ้ องคดี คณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้ ถู กฟ้องคดี ที่ ๑ เลขาธิ การคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาผู้ ถูก ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นต่ อศาลปกครอง
นครราชสีมาเพื่อดาเนินกระบวนกาพิจารณาของศาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๕.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินการโครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย”
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนางชไมพร ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการโครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย”
ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 155 - 188 ดังนี้
๑. การประชาสัมพันธ์โครงการ “รวมพลังสร้างช่างพัฒนาชาติไทย” คือ
๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด จานวน
๔๒๑ แห่งให้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯไปยังสถานประกอบในพื้นที่หรือสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายและ
รายงานผลให้ สอศ. ทราบซึ่ งได้ มี ส ถานศึ กษารายงานผลแล้ ว จ านวน๕๕แห่ งประชาสั มพั นธ์ โ ครงการฯ ไปยั ง
สถานประกอบการแล้วจานวน ๗๕๓ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
/๑.๒ ศูนย์อาชีวศึกษา…

-๗๑.๒ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯไปยังสถานประกอบใหญ่ ๆ ที่อยู่
ในเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว จานวน ๒,๐๖๖ แห่ง
๒. จานวนทุนที่ได้รับการสนับสนุน (ข้อมูลณวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) จานวน ๑๐ ทุนยอดเงินในบัญชี
จานวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท แล้วหลังจากนั้นทางบริษัท อีซูซุสิงห์บุรีก็ แจ้งความประสงค์ขอร่วมในโครงการเป็นจานวนเงิน
๕,๐๐๐ บาท ณ วัน นี้เมื่อเช้านี้ คือบริษัทฮีน าตรัง สมทบอีกจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทมีความประสงค์ว่าจะให้ กับ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด รวมแล้วในขณะนี้เรามีทุนทั้งหมดจานวน ๗๕๕,๐๐๐ บาท
๓. การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับทุนจากโครงการ “รวมพลังสร้างช่างพัฒนาชาติไทย” ในเบื้องต้น
ได้จัดทาคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๐๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษา
รับทุนโครงการ “รวมพลังสร้างช่างพัฒนาชาติไทย” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
สถานศึกษาที่จะพิจารณาให้ทุนจะคัดเลือกจากสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ในระดับ ๕ ดาวและสถานศึกษาที่ได้จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ๑๐๐%
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๑. ทุนการศึกษาในโครงการนี้ ควรมีการประกาศทางเวปไซต์หรือสื่อว่าอาชีวศึกษามอบทุนให้กับผู้ที่มี
คุณสมบัติอย่างไร กาหนดระยะเวลาในการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา นักศึกษาอยู่ที่ใดบ้าง สถานประกอบการ
ต้องการแรงงานสาขาวิชาใด ควรให้ทุนนักศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลนแล้วก็ให้เข้าไปเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง
และมีมาตรฐานจะได้ประโยชน์ในด้านภาพลักษณ์อีกด้านหนึ่ง ถ้าคัดเลือกสถานศึกษาจะเป็นแบบวงแคบ แต่ถ้าคัดเลือก
จากนักศึกษาจะเป็นการคัดเลือกในวงกว้าง โดยให้นักศึกษาสมัครเข้ามาแล้วคัดเลือกให้ตรงตามมาตรฐานที่วางไว้
๒. การตัง้ ชื่อโครงการจาก “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย” ควรแก้ไขเป็น “รวมพลังอาชีวะ
พัฒนาชาติไทย” จะเหมาะสมกว่า เพราะจะสื่อความหมายได้ครอบคลุมมากกว่าและสามารถดึงดูดใจได้มากกว่า
๓. การเรียนการสอนระบบทวิภาคีและเรื่องการระดมทุน จะก้าวหน้าและประสบผลสาเร็จมากน้อย
ขนาดไหนอย่างไร เป็นประเด็นที่ คณะทางานต้องพิจารณาและการเจรจาของผู้อานวยการหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่อง
การจัดระบบทวิภาคีให้เข้าใจถ่องแท้ในเรื่องค่าตอบแทน เนื่องด้วยไม่ใช่เป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและควรแก้ข้อความจาก “ค่าตอบแทน” เป็น “การสนับสนุนสวัสดิการตามที่จะตกลงกัน”
๔. การระดมทุ น จะมี ก ารเปิ ด งานอย่ า งเป็ น ทางการโดยนายกรั ฐ มนตรี แต่ มี เ หตุ ก ารณ์ ก ารชุ ม นุ ม
ทางการเมือง จึงทาให้ไม่สามารถจัดงานตามกาหนดการเดิมได้ต้องเลื่อนออกไปก่อน แล้วจะมีพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ดูแลผู้ประกอบการและองค์กรหลักใหญ่ ๆ
ทั่วประเทศจะเข้ามาร่วมในการระดมทุน ซึ่งอาจจะมีการกาหนดจานวนทุนขั้นต่าด้วย เช่น ๕๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน ตามนโยบายของรัฐบาลจากการประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เห็ นตรงกั นว่ าอาชี ว ศึ กษาเป็ น เป้ าหมายหลั กและเป็ นจุ ดยื นที่ ส าคั ญในการพั ฒ นาก าลั งคน ซึ่ งทุ นการศึ กษาที่ ให้
๑ อาเภอ ๑ ทุน ทาอย่างไรถึงจะให้กับอาชีวศึกษาได้ เพื่อนาไปศึกษาและมาเป็นครูด้านอาชีวศึกษาต่อไป
๖. การปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา การพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี การระดมทุน นอกเหนือจาก
กลไกในระดับแม็คโคร ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการอยู่ ควรจะพยายามสร้างความเข้มแข็ง
ให้ กับ สถาบั น ให้ มีส่ ว นที่จ ะขับ เคลื่ อ นเรื่ องนี้ ท าอย่ างไรให้ เ กิดการพัฒ นาอย่ างจริงจัง ในระบบของสถาบั น เป็ น
คลั ท เตอร์ เบส คื อสาขาวิ ช าที่ มองว่ าจะเป็ น อนาคตส าหรับ การฝึ กก าลั ง คนของอาชีว ศึก ษา และพื้ นที่ ก็ใ ช้ก ลไก
คณะกรรมการอาชีว ศึกษาจั งหวัด คณะกรรมการอาชีว ศึกษาภาค ดาเนินการร่ว มกับสถานศึกษาแต่ล ะแห่ ง และ
ผู้ป ระกอบการ บางที่ได้รวมพลังและทางานร่ว มกันในภาพของภาคและสถาบันจะเข้มแข็งมาก คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะช่วยพิจารณาว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับ การมอบอานาจ การกระจายอานาจที่จะมอบให้สถาบัน /การอาชีวศึกษา...

-๘การอาชีวศึกษาได้บริหารจัดการเอง ถึงเวลาหรือยังที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมอบอานาจบางเรื่อง
ถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่เอื้อก็ตามให้สถาบันได้ไปดาเนินการเองจะได้เข้มแข็งขึ้นเพราะมีสถานศึกษาถึง ๔๒๑ แห่ง และ
สถาบันการอาชีวศึกษา (รวมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร) 23 แห่ง
๗. เรื่องการกระจายอานาจไปตามวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ น่าสนใจที่จะให้ มีอานาจการบริหารงาน
มากกว่านี้ในต่างประเทศวิทยาลัยบางแห่งไม่ได้มารวมศูนย์กลางสามารถจะบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ถ้ามีศักยภาพ
ในการรับนักเรียนมากขึ้น ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ทางสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องพิจารณา ถ้าจะต้อง
แก้ ไ ขอะไรคงต้ อ งไปด าเนิ น การแต่ เ ป็ น แนวโน้ ม ในการพั ฒ นา เรื่ อ งการจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ที่ ต รงกั บ
ความต้องการของผู้ประกอบการ นักศึกษาจบไปจะมีคุณภาพในเชิงปฏิบัติ มีจานวน ๑๐% เท่านั้นที่ทาได้แบบการศึกษา
ระบบทวิภาคีที่ไม่ใช่การฝึกงาน จะทาอย่างไรให้เป็น ๒๐% เพราะการเพิ่มขึ้นไปอีก ๑๐% ย่อมต้องการผู้ประกอบการ
อีกเป็นจานวนมาก ถ้าจะมีนักศึกษาอีกหลายพันคน ผู้ประกอบการเป็นหมื่นควรจะมียุทธศาสตร์ที่จะดึงดูดให้มาด้วย
อะไรอย่างไร และควรเป็นจุดเด่นเพราะว่านักศึกษาระบบทวิภาคี จะมีรายได้ระหว่างเรียนไม่เป็นภาระของพ่อแม่ และ
จะมีความเชี่ยวชาญสูงจะสามารถไปต่อยอดได้ไม่ยาก เวลากล่าวถึงระบบทวิภาคีผู้ประกอบการเข้าใจเสมอว่าทวิภาคี
ในความเข้าใจของผู้ประกอบการคือฝึกงาน ๓ เดือน ซึ่งไม่ใช่ระบบทวิภาคีต้องจัดเวลา 50 % ในสถานประกอบการ
๘. ระบบทวิภาคีในหลักการคือผู้เรียนไม่ได้เรียนอยู่ในระบบแต่จะอยู่ในสถานประกอบการและข้อตกลง
ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาก็จะจัดระบบตารางว่าสถานประกอบการควรนาเด็กมาเรียนในวันไหนบ้าง
วันที่มีรายวิชาในส่วนของสถานประกอบการก็จะมีครูของสถานศึกษาไปทาการนิเทศการสอน
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ สอศ. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบ
การพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่ ๖.๑ ประธานกาหนดการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันพุธที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ ๖.๒ นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ขณะนี้จะมี Sport ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจมาเรียนอาชีวศึกษาโดยได้ประสานกับเลขาธิการ กอศ. แล้ว
จะออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนได้ประมาณก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 สาหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย
ประมาณ ๒ ล้านบาท
๒. ได้พบกับท่านทูตออสเตรีย ทราบว่าออสเตรียได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบประสบความสาเร็จ
เป็ น อย่ า งมาก เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งอาชี ว ศึ ก ษาไทยกั บ อาชี ว ศึ ก ษาออสเตรี ย และทราบว่ า คนส่ ว นใหญ่
ของออสเตรี ย ชอบเรี ย นอาชี ว ะมากกว่ า จึ ง ต้ อ งพยายามรณรงค์ ใ ห้ เ ด็ ก ไทยมาเรี ย นอาชี ว ะมากขึ้ น รวมถึ ง
ประชาสัมพันธ์ว่าจบอาชีวะแล้วเงินเดือนมากกว่า ระดับปริญญาตรี อยากให้ระบบความร่วมมือของเราที่มี กับหลาย
ประเทศ ทั้ง ฝรั่งเศส เยอรมัน ในระดับปริญญาตรีตอนนี้ประเทศไทยเน้นให้แรงงานเข้ามาเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น
เรื่องการจับคู่สถานศึกษา เช่น วท.สัตหีบกับวิทยาลัยของออสเตรียหรือการจับคู่กับวิทยาลัยในเกาหลี หรือใต้หวัน
ซึ่งมีความเข้มแข็งมากในระบบอาชีวศึกษา โดยทาแบบคู่ขนานให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งครูหรือผู้เรียน คล้ายมหาวิทยาลัย
การแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี ร ะหว่ า งวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง น่ า จะเสนอให้ เ ป็ น นโยบายของคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาจับคู่กับสถานประกอบการ
/3. อาชีวศึกษา…

-๙๓. อาชีวศึกษาไทยกับอาชีวศึกษาออสเตรีย และทราบว่าคนส่วนใหญ่ของออสเตรียชอบเรียนอาชีวะ
มากกว่า จึงต้องพยายามรณรงค์ให้เด็กไทยมาเรียนอาชีวะมากขึ้น รวมถึงประชาสัมพันธ์ว่าจบอาชีวะแล้วเงินเดือน
มากกว่าระดับ ปริ ญญาตรี อยากให้ ระบบความร่ว มมือของเราที่มีกับหลายประเทศ ทั้ง ฝรั่งเศส เยอรมันในระดับ
ปริญญาตรีตอนนี้ประเทศไทยเน้นให้แรงงานเข้ามาเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้นเรื่องการจับคู่สถานศึกษา เช่น วท.สัตหีบ
กับวิทยาลัยของออสเตรียหรือการจับคู่กับวิทยาลัยในเกาหลี หรือใต้หวัน ซึ่งมีความเข้มแข็งมากในระบบอาชีวศึกษา
โดยทาแบบคู่ขนานให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งครูหรือผู้เรียน คล้ายมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างวิทยาลัย
ซึ่งน่าจะเสนอให้เป็นนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาจับคู่กับสถานประกอบการ
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า หากสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จานวน ๕๐ % ของสถานศึกษาทั้งหมด ๔๒๑ แห่ง สามารถร่วมมือกับประเทศออสเตรีย เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน
ก็จะสร้างคุณค่าของอาชีวศึกษาได้มากขึ้น ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ จึงขอให้ สอศ. ไปตรวจสอบเรื่องความร่วมมือต่าง ๆ
หากสามารถส่งต่อไปถึงวิทยาลั ยแล้วมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ หลั กสูตรที่เป็น
มาตรฐานและสามารถปรับปรุงให้เป็นไปในทิศทางที่สถานประกอบการต้องการได้มากขึ้น จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้ผู้ปกครองและเด็กได้เข้าเรี ยน จึงควรจะนารายชื่อของวิทยาลัยต่าง ๆ มาดูว่า ที่ไหนทาความร่วมมือกับ สถาน
ประกอบการใดบ้าง ร่วมมืออย่างไร น้อยไปหรือไม่ ควรจะเพิ่มเติมอะไรได้บ้าง โดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ดาเนินการ
แบบเดียวกันนี้ค่อนข้างมากเพราะสร้างความเชื่อถือ ในการที่ สอศ. ร่วมมือกับต่างประเทศจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
นอกจากสร้างความเชื่อถือให้กับสังคมแล้ว ผู้ประกอบการยังมีความมั่นใจได้ว่าเด็กที่จบการศึกษาจากสถานศึกษา
สังกัด สอศ. แล้วทางานเป็นแน่นอนและเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาในต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีต่อ
สังคมจึงน่าจะทาให้เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น และเพิ่มการสื่อสารต่อสังคมให้มากกว่านี้ เนื่องจากประชาชนไม่ทราบว่า
สอศ. มีการจัดการศึกษาร่วมมือกับต่างประเทศ
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในเรื่อง
ความร่ วมมือด้านการจั ดการศึกษาระบบทวิ ภ าคีกับต่ างประเทศนั้นได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมานานแล้ ว ทั้ง นี้
ได้เตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน รวมถึงการพัฒนาครู สอศ. ก็มีการกาหนดแนวทางในการพัฒนา
ครูไปต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ ๖.3 รายงานความก้าวหน้าการขอเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา
นายประดิ ษฐ์ ระสิต านนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนายพีลิ น สกุณา
รองผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ประจวบคี รี ขั น ธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุ ก ารศู นย์ ประสานงานสถาบั น การอาชีวศึกษา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร
ในวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
หลั กสู ตรของสถาบั นการอาชี วศึกษา จ านวน ๔ สถาบั น ๑๐ วิทยาลั ย ๔ สาขาวิชา ๑๐ ห้ องเรียนเอกสารหน้ า ๑
โดยที่ประชุมมีมติตามเอกสารหน้ า ๒ และมีการประชุม คณะกรรมการที่รับผิดชอบในส่ ว นกลางและคณะทางาน
ของสถาบันการอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ดาเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอาชีวศึกษารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมนอกเล่ม ดังนี้
/1. การดาเนินการ…

-๑๐๑. การดาเนินการของส่วนกลาง
๑.๑ ให้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการคัดกรองผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาของผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรีในเกณฑ์กลางและเกณฑ์ขั้นต่า เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางของสถาบันการอาชีวศึกษาให้ดาเนินการเหมือนกัน
เนื่ องจากสถาบั น การอาชีว ศึ กษาของเราได้มีเกณฑ์มาตรฐานที่ มีการด าเนิน การอยู่ แล้ ว เป็ นไปตามระเบี ยบของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาและประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ
สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งอยู่ในรายละเอียดส่วนที่ ๑ ด้านความรู้และคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา การรับของผู้เข้าศึกษาการเป็นนักศึกษาซึ่งตรงนี้สถาบันใช้เป็นเกณฑ์ กลางในการดาเนินการและมีการ
ออกระเบียบปฏิบัติขึ้นมาให้สอดคล้องกัน
๑.๒ ให้มีการปรับ ระบบรหั สและชื่อรายวิชาของทุกหลัก สูตรที่จะต้องดาเนินการเหมือนกัน
ให้เป็นไปในลักษณะทิศทางเดียวกัน ตรงนี้ได้ดาเนินการปรับรหัสวิชาและเพิ่มเลขสถาบันและชื่อรายวิชาให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ถ้ารหัสวิชาเกิดขึ้นแล้วต้องดูเลขสถาบันให้เข้าในระบบบริหารจัดการ เพียงแต่กรอกเลขสถาบันก็จะ
ทราบแล้วว่าเป็นหลักสูตรของใคร ซึ่งเป็นการทาตามคาแนะนาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้สะดวกขึ้น
ในการบริหารจัดการและสื่อสารด้วย
๑.๓ ให้ป รั บ และเขียนรายละเอียดของเนื้อหาหลั กสู ตรให้ ชัดเจน โดยเฉพาะรายวิชาที่ระบุ
หมายเลข ๑, ๒, ๓ หลังชื่อรายวิชาให้มีความชัดเจน และเพื่อให้สื่อถึงการที่จะนาไปใช้และรวมถึงการตรวจสอบ
การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทัดเทียมที่จะใช้ในหลักสูตรนั้นด้วย การอธิบายรายวิชาบางวิชาจะขึ้นต้น
ด้ ว ยศึ ก ษา ถ้ า เป็ น ทฤษฎี ก็ เ ป็ น ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ถ้ า เป็ น ภาคสนามก็ ไ ด้ ป รั บ แก้ แ ล้ ว เป็ น ปฏิ บั ติ ได้ ป รั บ แก้ แ ล้ ว
ในทุกรายวิชา
๒. การดาเนินการของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาที่ขอเปิดสอน
๒.๑ ให้ปรับสาระกลุ่มวิชาทักษะชีวิต ใน ๖ รายวิชาที่เคยเห็นชอบในหลักการแล้ว ให้ปรากฏ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทักษะชีวิตทั้ง ๖ รายวิชาได้แก่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง อาชีวอนามัย ระบบ
คุณภาพ และเศรษฐศาสตร์ ได้แบ่งกลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร ๖ หน่วย
๒. กลุ่มทักษะความคิดและการแก้ปัญหา ๖ หน่วย
๓. กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต ๑๓ หน่วย ตรงนี้ได้ดาเนินการปรับแก้ไปแล้ว
๒.๒ ให้ปรับหน่วยกิตและเวลาเรียนระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษานั้นอย่างน้อย
ให้เกณฑ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ สัดส่วน ๕๐ : ๕๐ โดยได้ดาเนินการปรับหน่วยกิตทุกสาขาวิชาและได้ทาแบบ
สรุปเพื่อให้สะดวกในการพิจารณาในเบื้องต้น
๒.๓ ให้ปรับแก้คาขยายความภายใต้คาว่าเอกลักษณ์ และคาว่าอัตลักษณ์ ให้สื่อตรงกับคาจากัด
ความและความหมายตามข้อเสนอแนะแล้วนาเรียน ผอ.สมศ. ซึ่งตรงนี้ได้มีการปรับแก้ไปแล้วและรวบรวมไว้เรียบร้อย
แล้ วเพื่อเตรีย มนาเสนอหลั กสู ตร เนื่ องจากจะมีส ถานศึกษาอีก ๑๐ สถาบันรวมทั้ง สถาบันกาอาชีวศึกษาเกษตร
ได้เตรียมหลักสูตรต่าง ๆ ไว้แล้วอยู่ระหว่างพัฒนา ศูนย์ประสานงานฯ จะรวบรวมในครั้งเดียวเพื่อนาเสนอสมศ. ช่วยพิจารณา
และนาเสนอคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจต่อไป
๒.๔ ให้ปรับให้มีชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรเพื่อให้การนาไปใช้ในการศึกษา
ต่อของผู้ เรี ย น ได้ดาเนิ น การปรั บ แก้เป็ น ที่เรี ยบร้อยแล้ว หลั กสู ตรทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้ง ๑๑ สถาบันของสถาบัน การอาชีวศึกษา ๑๙ สถาบัน เพิ่มเติมอีก ๑๑ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ซึ่งกาลังจะเกิดขึ้นก็ได้มีการ
พัฒนาไปล่วงหน้าแล้ว
/ข้อคิดเห็น…

-๑๑ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๑. การปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมยังขาดในส่วนของรายละเอียด
เช่นปรับระบบรหัสวิชาจากการที่ถูกทักท้วงการปรับชื่อทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
๒. การจัดหลักสูตรสายปฏิบัติการและสายเทคโนโลยีของอาชีวศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนการสอนไม่เหมาะสมและการไม่ให้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในการใช้ ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์
วัสดุครุภัณฑ์ร่วมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ ๖.4 การลาออกจากตาแหน่งนายกสภาสถาบันของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวรเกียรติ สมสร้อย
ได้ยื่ นหนั งสื อลาออกจากตาแหน่ งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มติ ที่ ป ระชุม รั บ ทราบและประธานมอบ สอศ. ด าเนิ น การสรรหา โดยแต่ งตั้ ง คณะอนุก รรมการ
ดาเนินการสรรหาผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยใช้กรรมการชุดเดิม
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