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ผลการประชุม ข้อเสนอแนะในการประชุม 
1.  ร่ า งค าสั่ งกระทรวงศึกษาธิการที่  สอศ 

. . . . . . . /2562 ลว .  . . . . .  มิ .ย .  62  เรื่ อง แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) ตาม
รายชื่อคณะอนุกรรมการฯ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศึกษาระหว่างประเทศ จ านวน 48 ท่าน  

2. การรายงานผลการด าเนินงาน อ.กรอ.อศ.    
ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน กลุ่ม 36  
โดย  นายอรรถพล   สั ง ขว าสี  ผู้ อ า น วยการ       
ส านักความร่วมมือ 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
(สอศ.) ได้ท าความร่วมมือกับส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.) และคณะอนุกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งหน่วยงานและสถาน
ประกอบการ 23 แห่ง เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ทั้ง 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 
กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ ก่อสร้าง รถจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ยานยนต์ และชิ้นส่วน 
และ พลังงาน เพ่ือให้ครูอาชีวศึกษาสามารถก้าวทัน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และขยายผลไปยังสาขา
วิชาชีพอ่ืนๆ ต่อไป 

 

1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพ ตลอดจนส่ ง เสริม/ พัฒนา ครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครูอาชีวศึกษา 

2. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งสู่การมีงานท าและ   
มีบทบาทส าคัญในการถ่ ายทอดความรู้  ทั กษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน  

3. การยกระดับขีดความสามารถทางวิชาชีพของครู
อาชี วศึกษา เ พ่ือ ให้ครู อาชี วศึกษาได้ รั บการพัฒนา
ประสบการณ์ และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดเวลา  

4. การเพ่ิมความรู้ ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพของครู
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่หลากหลายทันต่อ
วิทยาการ และเทคโนโลยีชั้นสูงในโลกอาชีพ  
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การเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการด าเนินงานของคณะกรรมการ อ.กรอ.อศ. 
 

 
 

การเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการด าเนินงานของคณะกรรมการ อ.กรอ.อศ. 
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การลงนามความร่วมมือกับส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.)  

และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งหน่วยงานและสถานประกอบการ 23 แห่ง 
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และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งหน่วยงานและสถานประกอบการ 23 แห่ง 
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พันต ารวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน 

รองประธานอนุกรรมการ กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
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นายธีรา  หม่ืนบาล  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
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     ผู้รายงาน 

        (นายปัญญชาติ  วงษ์ปัญญา) 

        เลขานุการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ

               วันที่รายงาน  1  กรกฎาคม  2562  


