
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  

กลุมงานวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดท่ีี ๗ มีนาคม 256๒ 

ณ หองประชุมบัวแกว ๒ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
------------------------------------------- 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายถาวร  ชลัษเฐียร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
2. นายพันธุศักดิ์  โรจนากาศ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. นายธาดา  เศวตศิลา บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
4. นายธิติภัทร  จงกมานนท บริษัท เจริญปญญา เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 
๕. นางสาวชนณดา เงินศรีสุข บริษัท เจริญปญญา เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 
    (ผูติดตาม) 
๖. นางสาวธัญญารักษ คงเหลา บริษัท เจริญปญญา เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 
    (ผูติดตาม) 
๗. รศ.อนุชา  ภูริพันธุภิญโญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๘. นายพัชร ออนพรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
    (ผูแทนนายวรวิทย  ศรีตระกูล) 
๙. นายดํารงค  สุดวิลัย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
    (ผูแทนนายนายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ) 
๑๐. นางฉัตรชนก  สายสุวรรณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑๑. นายชัยมงคล  เสนาส ุ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
๑๒. นางรจนา  จันทรากุล สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
๑๓. นางสาวพัชราวลัย  สมเนตร สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
๑๔. นายจักรวรรดิ  แซโคว สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
๑๕. นางสาวปภาว ี จนัทนพ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 

ผูไมสามารถเขารวมประชุม 

1. นายสืบพงษ  เกตุนุติ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
2. นายพฤฒิ  เมาลานนท สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
3. รศ.สมบัติ  ชิณะวงศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๔. นายเกียรติพงษ  สันตะบุตร บริษัท ดิจิตอล อินเทลลิเจนท เซ็นเตอร จํากัด 
๕. ผศ.บรรยงค  รุงเรืองดวยบุญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๖. นายสมพงษ  พนมชัย วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม 
๗. นางสาวบุบผา  เปดทิพย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น. 

 
/ระเบียบวาระท่ี 1… 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

  ประธานแจงท่ีประชุมดังนี้ 
 

  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในชวงของการปฏิรูป

การศึกษา ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และนโยบาย Thailand 4.0 มุงเนนการผลิตและ

พัฒนาคนใหสามารถผลิตนวัตกรรมและใชเทคโนโลยีในการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในดานตาง ๆ 

เพ่ือตอบโจทยการเติบโตของ ๑๐ กลุมอุตสาหกรรมหลัก (First S-Curve และ New S-Curve) อาทิ เกษตร

อัจฉริยะ อุตสาหกรรมหุนยนต อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ ฯลฯ โดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 

(อ.กรอ.อศ.) จํานวน ๓๖ กลุม เพ่ือขับเคลื่อนแนวนโยบายสูการปฏิบัติ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  ประธานแจงท่ีประชุมดังนี้ 

  ๑. (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคน

อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุมงานวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบดวยผูแทนจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เปนคณะอนุกรรมการท้ังสิ้น ๒๗ คน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ในการสนับสนุนการดําเนินงานของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ อ.กรอ.อศ. ทุกกลุม ดังนี้ 

      ๑.๑ ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนา

กําลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) 

                         ๑.๒ ประสานงานขอมูลกําลังคนในแตละกลุมอาชีพในทุกระดับ เพ่ือนําไปในการดําเนินการ

วิจัยและพัฒนาการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 

      ๑.๓ ประสานและใหขอเสนอแนะรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนดคุณวุฒิ

วิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเปนท่ี

ยอมรับของสถานประกอบการ และรวมผลักดันผูสําเร็จอาชีวศึกษาใหไดรับโอกาสการมีงานทํา และไดรับ

คาตอบแทนตามสมรรถนะ 

      ๑.๔ ประสานงานและสนับสนุนการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา โดยความ

รวมมือกับสถานประกอบการในแตละกลุมอาชีพ 

      ๑.๕ ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถและ

ประสบการณของครูอาชีวศึกษาและครูฝกในสถานประกอบการ 

      ๑.๖ รวมแกไขปญหาการขาดแคลนกําลังคนของประเทศเปนการเรงดวน 

      ๑.๗ สงเสริมและสนับสนุนการปรับภาพลักษณอาชีวศึกษา โดยใหสถานประกอบการ      

มีสวนรวมในการแนะแนวการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

          /๑.๘ สงเสริม… 
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      ๑.๘ สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาไทยไปสูมาตรฐานอาเซียน

และมาตรฐานสากล 

      ๑.๙ แตงตั้งคณะทํางานไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค

และเกิดประสิทธิภาพ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  ฝายเลขานุการฯ แจง ท่ีประชุมเก่ียวกับแผนกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน

คณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุมงานวิจัย

และพัฒนา โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ ใน ๑๐ กลุม

อุตสาหกรรมหลัก (กลุมงานวิจัยและพัฒนา) จํานวน 5 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมท่ี ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 2 ครั้ง ระหวางพฤษภาคม – กันยายน 2562 ณ วิทยาลัย
การอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
กิจกรรมท่ี ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Research to Entrepreneurs การวิจัยสูผูประกอบการ ระหวาง
พฤษภาคม – กันยายน 2562 ณ หองประชุม สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา        
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน Research to Entrepreneurs ของนักศึกษากลุมอุตสาหกรรม 

cluster ในกลุมเปาหมาย จํานวน 15 กลุม ระหวาง มิถุนายน – กันยายน 2562 ณ สถานศึกษาและ        

สถานประกอบการท่ีคัดเลือก 

กิจกรรมท่ี 4 วิเคราะหขอมูลความตองการกําลังคนในกลุมอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve โดย

การตรวจสอบเอกสารและจัดประชุมสนทนากลุม ระหวางพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา        

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมลงพ้ืนท่ีเพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการลงทุนในการดําเนินโครงการความรวมมือผลิต

กําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน ๑๐ กลุมอุตสาหกรรมหลัก ในกลุมอุตสาหกรรม

เปาหมายท่ีคัดเลือก ระหวางพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๒ 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตแิละขอคิดเห็น ดังนี้ 

  1. ท่ีประชุมมีมติ ใหปรับแผนการดําเนินกิจกรรมโครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดาน

อาชวีศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ ใน ๑๐ กลุมอุตสาหกรรมหลัก (กลุมงานวิจัยและพัฒนา) โดยใหมี

การกําหนดกิจกรรมภายใตโครงการข้ึนใหม เพ่ือใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด ลดการซํ้าซอนของการดําเนินกิจกรรม และกอใหเกิดผลผลิตท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงาน

ของคณะอนุกรรมการฯท้ัง 36 กลุม 

  2. ท่ีประชุมมีความเห็น ขอใหทบทวน หนาท่ีและภารกิจหลักของคณะอนุกรรมการรวม

ภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุมงานวิจัยและพัฒนา เนื่องจาก

หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไวไม มีการพัฒนางานวิจัยเพ่ือการนําไปใชประโยชนในการพัฒนา             

การอาชีวศึกษาและกําลังคนอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะประเด็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา การพัฒนา

             /คุณภาพ… 
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คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูประกอบการ ตลอดจน          

การตรวจสอบความถูกตองแมนยําและความนาเชื่อถือของอุปสงคและอุปทานแรงงาน 

    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

  ไมมี 

 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

นางสาวพัชราวลัย สมเนตร ผูบันทึกรายงานการประชุม 

      นางมนทิรา แกวกันหา ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


