
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ (อ.กรอ.อศ.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งท่ี ๒/256๒ 
วันท่ี ๑๐ เมษายน 256๒ 

ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

ผู้มาประชุม  
1. นายกมล นาคะสุวรรณ    ประธานอนุกรรมการ 
2. นายวิโรจน ์ ศิริธนศาสตร ์     อนุกรรมการ 
3. นายสมหวัง บุญรกัษ์เจริญ     อนุกรรมการ 
4. นายสมหวัง บุญรกัษ์เจริญ     อนุกรรมการ 
5. ผู้แทนผูอ้ านวยการศูนย์สง่เสรมิการอาชีวศึกษาเอกชน   อนุกรรมการ 
6. ผู้แทนผูอ้ านวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี     อนุกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก    อนุกรรมการ 
8. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุ ี    อนุกรรมการ 
9. ผู้แทนผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   อนุกรรมการ 
10. นางฉัตรชนก  สายสุวรรณ      อนุกรรมการ 
11. นายศรายุทธ ทองอุทัย      อนุกรรมการ 
12. นางสาวบปุผา เป็ดทิพย ์     อนุกรรมการ 
13. นายนิรันดร ์ วงษ์จิ๋ว                       อนุกรรมการและเลขานุการ 
14. นางจารุนันท ์ ปกป้อง          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายวณิชย์ อ่วมศร ี          รองประธานอนุกรรมการ ติดราชการ 
2. ที่ปรกึษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม       รองประธานอนุกรรมการ ติดราชการ 
3. ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือ            รองประธานอนุกรรมการ ติดราชการ 
4. ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร     อนุกรรมการ ติดภารกิจ 
5. นายโกเวท ลิ้มตระกูล     อนุกรรมการ ติดภารกิจ 
6. ผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)   อนุกรรมการ ติดภารกิจ 
7. ผู้อ านวยการส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝมีือแรงงาน  อนุกรรมการ  ติดราชการ 
8. ผู้อ านวยการส านักพฒันามาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ อนุกรรมการ ติดราชการ 
9. ผู้อ านวยการส านักพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา อนุกรรมการ  ติดราชการ 
10. หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์     อนุกรรมการ ติดราชการ 
11. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   อนุกรรมการ  ติดราชการ 
12. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหบี     อนุกรรมการ ติดราชการ 
13. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสมีา     อนุกรรมการ ติดราชการ 
14.  

 



ผู้ร่วมการประชุม 
1. นางสาวปานรดา คุณวุฒิโฆษิต 
 

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐0 น. 

 ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ (กรอ.อศ) กล่าวเปิดการประชุม 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 ประธานอนุกรรมการฯ แจ้ง 

  ประธานกล่าวขอบคุณองค์กร หน่วยงานต่างๆ และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ที่ให้การร่วมมือให้มีผลงานที่
ออกมาเป็นรูปธรรม โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สถาบันไทย -เยอรมัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนสาขาแม่พิมพ์ และสถานประกอบการที่เป็นผู้ผลิตและ        
ผู้ใช้แม่พิมพ์ และโครงการ  ๗ ๕ ๓ ที่เกี่ยวข้องกับ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ โครงการ ๗ ได้แก่ การที่    
อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ เป็น ๑ ใน ๗ ที่ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี ท่านประจิน  จั่นตอง 
ร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ก าลังคนเสนอเพื่อของบประมาณในการสนับสนุนให้เป็นฐานก าลังคนในการพัฒนาประเทศ โครงการ ๕ ได้แก่ 
อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ เป็น ๑ ใน ๕ กลุ่มอาชีพที่ส านักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคุรุพัฒนา ได้เลือกให้จัดท าหลักสูตรส่งครูต้นแบบเข้าฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ และได้ช่ัวโมงการฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนาวิทยาฐานะของครู ที่ต้องผ่านหลักสูตรคุรุพัฒนา
อย่างน้อย 12 – 20 ช่ัวโมงต่อปี และ โครงการ ๓ ได้แก่ การที่อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ เป็น ๑ ใน ๓ 
อาชีพที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบการพัฒนาคนมาตรฐานเยอรมัน โดยผู้เช่ียวชาญจากประเทศเยอรมัน
ได้มาสัมภาษณ์ และศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย ตามแนวทางของ อ.กรอ.อศ.กลุ่ม
อาชีพแม่พิมพ์ และจัดท าเป็นมาตรฐานต่อไปในระดับอาเซียน 

เลขานุการ แจ้ง 
การจัดประชุมผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน รวมถึง

คณะอนุกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ทั้ง ๓๖ กลุ่มอาชีพ 
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยเชิญประธานคณะอนุกรรมการภาครัฐและ
เอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ทั้ง ๓๖ กลุ่มอาชีพ เสนอวิสัยทัศน์การบริหาร
จัดการเพื่อการเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาประเด็นคุณลักษณะผู้ เรียนอาชีวศึกษา ปี 2021 
แผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เช่น การพัฒนาครู การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา และความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษา ปี 2021 

ที่ประชุม  :  รับทราบ  
 



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้สรปุรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/25๖๒ เมื่อวันที่ 2
๖ มิถุนายน 25๖๑ 

 จึงเสนอต่อคณะอนกุรรมการฯ เพื่อพจิารณา 

มติ : รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

 เสนอโครงการตามกรอบภารกิจ ดังนี้ 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการ อ.กรอ.อศ. 2 เดือนครั้ง ด าเนินการประชุม ๒ เดือนครั้ง 

ก าหนดความต้องการก าลังคน 
การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษา 

แบบส ารวจ Demand & Supply Size  บูรณาการร่วมกับโครงการประชุมครู
และบุคลากรด้านแม่พิมพ์ 

 สัมมนาร่วมกับสถานประกอบการเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรีฯ 
สาขาแม่พิมพ์ 

โครงการประชุมครูและบุคลากร
ด้านแม่พิมพ์ ด าเนนิการวันที่ 25 – 
๒๗ สิงหาคม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เป้าหมายครูจาก ๓๒ วิทยาลัย 

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ/องค์กรด้านแม่พิมพ์ 
(ครูแม่พิมพ์เขตภาคกลาง ) 

บูรณาการร่วมกับโครงการประชุมครู
และบุคลากรด้านแม่พิมพ์ 

การจัดท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาทวิภาคี ด าเนินการร่วมกับการท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา
ทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๕ ในระดับปริญญาตรี 

การวิจัยความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อผู้เรียนในกลุ่มอาชีพ
และวิจัยผู้ส าเร็จการศึกษา 

แบบส ารวจสถานประกอบการเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

บูรณาการร่วมกับโครงการประชุมครู
และบุคลากรด้านแม่พิมพ์ 

การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ อบรมหลักสูตร 30 ชั่วโมง (กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน)จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวม 80 คน 

ด าเนินการตามร่วมกับ อ.กรอ.อศ.
กลุ่มหอการค้าภาคกลาง วันที่ ๗-๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ คุ้มพญาซอ รี
สอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม 

การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์
อาชีวศึกษาโดยการมีส่วนร่วมฯ 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์
อาชีวศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของสถาน
ประกอบการ 

- 

การรายงานผลการด าเนินงาน อ.กรอ.อศ. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน อ.กรอ.อศ. - 

การติดตามผลการด าเนินงาน อ.กรอ.อศ. ติดตามผลการด าเนินงาน อ.กรอ.อศ. - 



จัดประชุมติดตามการด าเนินงาน  
อ.กรอ.อศ. ภาพรวม 

จัดประชุมติดตามการด าเนินงาน อ.กรอ.อศ. 
ภาพรวม 

- 

มติ : รับทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ โครงการส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 1 พฤษภาคม. 2562 

   รูปแบบโครงการโดยอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ และเริ่มฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการ ๑๐ วัน เป็นระยะเวลารวม ๑๒ วัน ระหว่างการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ผู้รับการการอบรมต้องรบัการประเมนิผลการฝึกโดยครูนิเทศ (อ.
กรอ.อศ.แต่งตั้งให้ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม) และครูฝึกที่สถานประกอบการมอบหมาย และต้องด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานส่งทีมเลขานุการ อ.กรอ.อศ.
กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ ภายหลังฝึกประสบการณ์ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และต้องเข้าร่วมประชุมสรุปผลการฝกึประสบการณ์ร่วมกับกลุ่มอื่นตามก าหนดนัดหมาย ระยะเวลา 
๕ ช่ัวโมง ณ ส านักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จึงถือว่าผ่านการอบรมตามเกณฑ์ และได้รับการรับรองจากคุรุพัฒนาในการอ้างอิงผลการพัฒนาตัวเองตามเกณฑ์วิทย
ฐานะ ว.๒๑ 

 

ล าดับ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา จังหวัด ชื่อสถานประกอบการ จังหวัดที่ตั้ง 

1 นายวัชรพล  แป้นแสง ครูพิเศษสอน วท.พิจิตร พิจิตร บ.ซี ซี ออโต้พาร์ท จ ากัด ฉะเชิงเทรา 

2 นายวีรพงศ์ คงช่วย ครูพิเศษสอน วท.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บ.เอส เค โพลิเมอร์/ไทยรับเทค สมุทรสาคร 

3 นายสุพล หาญชนะ ครูพิเศษสอน วท.ชัยภูมิ ชัยภูมิ บ.เวิร์ลพาร์ททูลแอนดาย จ ากัด ชลบุรี 

4 นายณรงค์  ไทยสา ครูผู้ช่วย วท.สัตหีบ ชลบุรี บ.โยสุ ออโต้พาร์ท จ ากัด สมุทรปราการ 

5 นายกฤษณ์  ธันยภัคสกุล ครูผู้ช่วย วท.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บ.ไทยออโตทูลส์ จ ากัด ปทุมธานี 

6 นายศิวา  จรูญเพ็ญ ครูผู้ช่วย วก.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ.ซี ซี ออโต้พาร์ท จ ากัด ฉะเชิงเทรา 

7 นายทศพร  อินทะนิน ครูช านาญการ วก.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ.ซี ซี ออโต้พาร์ท จ ากัด ฉะเชิงเทรา 

8 นายเรวัฒน์  สุขศิริ ครูช านาญการ วท.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บ.ซี ซี ออโต้พาร์ท จ ากัด ฉะเชิงเทรา 

9 นายเกรียงไกร  ศรีด้วง ครูช านาญการ วท.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บ.ซี ซี ออโต้พาร์ท จ ากัด ฉะเชิงเทรา 

10 นายอภิโชค พรหมจันทร์ ครูช านาญการ วท.ชัยภูมิ ชัยภูมิ บ.เวิร์ลพาร์ททูลแอนดาย จ ากัด ชลบุรี 



11 นายสรยุทธ  พันธ์ทอง ครูช านาญการ วก.สุรินทร์ สุรินทร์ บ.เอส เค โพลิเมอร์/ไทยรับเทค สมุทรสาคร 

12 นายดานุพงษ์  แสงทอง ครูช านาญการ วท.สุรินทร์ อุบลราชธานี บ.เอส เค โพลิเมอร์/ไทยรับเทค สมุทรสาคร 

13 นายดนัย  สุกกล่ า ครู ช านาญการพิเศษ วท.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บ.ไดนามิก สปริง จ ากัด นคปฐม 

14 นายสมชาย  สูญสิ้นภัย ครู ช านาญการพิเศษ วท.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บ.พันธ์ุมณี ซีเอ็นซี ช๊อป กรุงเทพฯ 

15 นายยงยุทธ  พุ่มทิม ครู ช านาญการพิเศษ วท.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บ.เอส เค โพลิเมอร์/ไทยรับเทค สมุทรสาคร 

16 นายบรรจบ  จันทร์สงคราม ครู ช านาญการพิเศษ วท.พิษณุโลก พิษณุโลก บ.รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ จ ากัด สมุทรสาคร 

17 นายนิวัฒน์  ศรีษะภูมิ ครู ช านาญการพิเศษ วท.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บ.ไทยออโตทูลส์ จ ากัด ปทุมธานี 

18 นายอภิวัฒน์  วงค์แป้น ครู ช านาญการพิเศษ วท.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บ.พี เค เอส สยามกลการ จ ากัด สมุทรสาคร 

19 นายทรงศักดิ์  ลือจันดา ครู ช านาญการพิเศษ วท.หนองคาย หนองคาย บ.โยสุ ออโต้พาร์ท จ ากัด สมุทรปราการ 

20 นายบุญกูล  ศรีสุภาพ ครู ช านาญการพิเศษ วท.จุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ฉะเชิงเทรา บ.ไดนามิก สปริง จ ากัด นคปฐม 

 

ที่ประชุม  :  อนุมัติ  

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประชุมครั้งต่อไป : มิถุนายน ๒๕๖๒. 
สถานที่ : กรุงเทพฯ / นนทบุรี 

เลิกประชุมเวลา  1๒.30 น. 

 

 

         ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางจารุนันท์ ปกป้อง) 

                    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมทุรสงคราม 

   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายนิรันดร์  วงษ์จิ๋ว) 

                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

     อนุกรรมการและเลขานุการ 

 


