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กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด 
(แทน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 
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(แทน)  ผอ.ศูนยฝ์ึกพาณชิย์นาว ีกรมเจ้าท่า 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การประชุมผู้น าอาชีวศึกษาอาเซียน ASEAN TVET Officials Meeting on “Advancing TVET 
towards Internationalization of Vocational Education Qualification and Standards for Sustainable 
Development” ในวันที่ ๑ – ๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ ประธานอนุกรรมการได้มอบหมายให้นางสาวกัลยา หาญชิน 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมซึ่งมี ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพานิช  
เป็นประธานในพิธี ท่านได้กล่าวถึงผู้เรียนอาชีวศึกษาว่าเป็นบุคคลที่มีอนาคตดี และเป็นพลเมืองที่ดี มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ ดังนั้น ผู้เรียนอาชีวศึกษาจึงควรเป็นทั้งคนเก่ง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 ๑.๒ ในการรายงานฐานข้อมูล อาชีวศึกษาในการด าเนินงานของ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ได้
ด าเนินการไปแล้วจ านวน 3 ครั้ง ดั้งนี้  
  1) ในการประชุมสัมมนาคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลัง 
คนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
  2) ในการประชุมสัมมนาคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนา 
ก าลังคนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคารราชพฤกษ์ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  3) ในการประชุมสัมมนาคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น1 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ครั้งที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑ การรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการของสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
โครงการ จ านวน ๗ สถานศึกษาเป็นจ านวน ๑๓ โครงการ      
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    ๑) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รับการอนุมัติ 3 โครงการ มีดังนี้ 
        ๑.๑) โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรลูกเรือประมง กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี : 
หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะการควบคุมเรือประมงด าเนินการไปแล้ว ๑ รุ่น ในวันที่ ๗ – ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๒ จ านวน ๒๐ คน  และคาดว่าจะด าเนินการอีกจ านวน 2 รุ่น ในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562
โดยได้ประสานกับเรือนจ ากลางสงขลา ในการส ารวจผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษที่มีความประสงค์จะเข้ารับการ
อบรม จ านวน 34 คน และเนื่องจากการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้จริง จึงได้
ด าเนินการปรับหลักสูตรจากเดิม 60 ชั่วโมง ปรับเป็น 30 ชั่วโมง งบประมาณที่ได้รับในการจัดท าโครงการนี้
จ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
        ๑.๒) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ เพ่ือรับรอง
สถานศึกษา และหลักสูตรการเดินเรือ ได้มีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในวันที่  
๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และมีสถานศึกษา กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี จ านวน ๓ สถานศึกษา เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคสตูล ได้จัดบุคลากร
เข้ารับการอบรมสถานศึกษาละ ๑ คน งบประมาณที่ได้รับในการจัดท าโครงการนี้จ านวน 600,000 บาท 
(หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
        ๑.๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา 
STCW ๒๐๑๐ ไดจ้ัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ ๓ – ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๒๔ คน งบประมาณที่ได้รับในการจัดท าโครงการนี้
จ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไดด้ าเนินการเสร็จสิ้น 
    ๒) วิทยาลัยเทคนิคสตูล ได้รับการอนุมัติ 1 โครงการ มีดังนี้ 
        โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 
๒๐๑๐ ไดจ้ัดฝึกอบรม ณ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม  
๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๓๒ คน งบประมาณที่ได้รับในการจัดท าโครงการนี้จ านวน 160,000 
บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ไดด้ าเนินการเสร็จสิ้น 
         ๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับการอนุมัติ 2 โครงการ มีดังนี้ 
        ๓.๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ (Food  
Hygine) ให้กับครูผู้สอนและนักศึกษาในกลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ได้จัดอบรม  ณ วิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดตรัง 
ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 17 คน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไดด้ าเนินการเสร็จสิ้น 

      ๓.๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา 
STCW ๒๐๑๐ คาดว่าจะด าเนินกาจัดฝึกอบรม ณ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ กรุงเทพมหานคร ในวันที่  
๒๕ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสน
หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
    ๔) วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ได้รับการอนุมัติ 3 โครงการ มีดังนี้ 

       ๔.๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 
๒๐๑๐ มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 26 คน งบประมาณที่ได้รับในการจัดท าโครงการนี้จ านวน 220,000 
บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 

       ๔.๒) โครงการรับรองสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ เพ่ือ 
รองรับการประเมิน ในวันที่  ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดท าเอกสาร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ 
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      ๔.๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอน IMO ๖.๐๙  คาดว่าจะด าเนินการจัด
ฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ ๑๙ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ขณะนี้ไดจ้ัดท าหนังสือเชิญเขา้ร่วมโครงการและมีครูผู้สอนแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม จ านวน 12 คน 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  
    ๕) วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ได้รับการอนุมัติ 1 โครงการ มีดังนี้ 

      โครงการประชาสัมพันธ์ความต้องการก าลังคน และส่งเสริมภาพลักษณ์ กลุ่มอาชีพ
พาณิชย์นาวี โดยมีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ได้ด าเนินเสร็จสิ้น  

      กิจกรรมที่  ๑  ด าเนินการจัดนิทรรศการ “พาณิชย์นาวีไทย ๔.๐ ก้าวไกลสู่สากล”  
ในงานมหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

      กิจกรรมที่  ๒  ด าเนินการจัดนิทรรศการ “พาณิชย์นาวีไทย ๔.๐ ก้าวไกลสู่สากล”  
ในงานวันคนประจ าเรือ วันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อ าเภอปากน้ า  จังหวัด
สมุทรปราการ 
    ๖) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช  ได้รับการอนุมัติ  
1 โครงการ มีดังนี้ 

      โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาและครูผู้สอน ไม่มี
ผู้รายงานความคืบหน้า 
    ๗) วิทยาลัยสารพัดภูเก็ต ได้รับการอนุมัติ 2 โครงการ มีดังนี้ 
         ๗.๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา 
STCW ๒๐๑๐ ได้จัดฝึกอบรม ณ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 กรกฎาคม -  
๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 14 คน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 
96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
         ๗.๒) โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับคนประจ าเรือให้กับครูผู้สอน มีก าหนดการ
จัดอบรมตามโครงการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๖– ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป้าหมายผู้
เข้าอบรม จ านวน ๒๐ คน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) ซ่ึงอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
 ๓.๒ การขาดแคลนครูผู้สอน และครุภัณฑ์ที่มีตรงตามข้อก าหนดของกรมเจ้าท่า 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มีความต้องการขอรับการสนับสนุนอัตราก าลังคน ครุภัณฑ์พ้ืนฐาน 
ห้องเรียน และระบบ Simulation นอกเหนือจากการท าความร่วม MOU กับภาคส่วนต่างๆ ในการนี้วิทยาลัยฯ  
ได้เสนอขอให้พิจารณาเป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง Center for excellence in vocational education : CEVE  
แต่ปรากฏว่าจนถึงบัดนี้วิทยาลัยฯ ยังไม่ทราบความคืบหน้าแต่ประการใด  
 แนวทางการด าเนินงาน  
   ๑. ให้อนุกรรมการร่วมกันพิจารณา จัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติในแต่ละภูมิภาค เพ่ือสะดวกในการเดินทาง 
   ๒. ก าหนดให้มีผู้แทนของภาครัฐ เป็นตัวแทนของทุกวิทยาลัย เป็นผู้จัดท าความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ เพ่ือให้มีการรับรองหลักสูตร เพราะกรมเจ้าท่าไทย ยังไม่มีการรับรอง Certificate  ของประเทศจีน  
   ๓. ความต้องการก าลังคนทั้งในและต่างประเทศ สามารถน าข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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   ๔. ควรมีการแต่งตั้งกลุ่มผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความต้องการด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ กฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องด้านพาณิชย์นาวีสู่มาตรฐานสากล โครงการ และการ
ประชาสัมพันธ์  
   ๕. มีการจัดท ายุทธศาสตร์ ทิศทางด้านพาณิชย์นาวี จากประธาน อ.กรอ.อศ. ไปยังเลขาธิการ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้ส านักต่าง ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 
ต่าง ๆ 
   ๖. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร จะด าเนินการศึกษาความจ าเป็น

และแนวทางการด าเนินงาน สรุปผลและน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ตั้งคณะท างาน เรื่องครุภัณฑ์  
   ๗. จัดท าความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์ อุปกรณ์การฝึกทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน    
 ๓.๓ ความคืบหน้าของ การกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน Website เพ่ือให้ผู้สนใจจะเป็นครูพิเศษ 
จากการจัดท าค าสั่งอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ .) ที่ ๑ /
๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณสมบัติของครูผู้สอนในหลักสูตร IMO Model Course และ 
STCW วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อนุกรรมการและเลขานุการ ได้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรียบร้อยแล้ว และส านักความร่วมมือ ได้ติดต่อไปยังศูนย์ประสานงานการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา โดยก าหนดค่าตอบแทนตามระเบียบการอบรม ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท  
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 ๔.๑ สถานศึกษาท่ีต้องการเปิดหลักสูตร MEP (Mini English Program) กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี
โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ความตระหนักเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่จะพัฒนาครูและพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยมีการก าหนดโครงการในแผนปีงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๖๓  โดยหลักการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร MEP (Mini English Program) แต่ละภาคเรียน
มีการสอนในรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๔ รายวิชา มีผู้สอนภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์สนับสนุน ใน
หลักสูตร MEP (Mini English Program) โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องภายหลัง พร้อม
ทั้งได้ขอขอบคุณ บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จ ากัด ในการมอบครุภัณฑ์ ให้แก่วิทยาลัยฯ 
 ๔.๒ แผนความต้องการพัฒนาสาขาวิชาชีพการเดินเรือ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ขอจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีความต้องการของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

๑. ได้ด าเนินการขอต าแหน่งพนักงานราชการ จ านวน ๑ ต าแหน่ง เนื่องจากการขาดบุคลากร
ที่ตรงตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่า 

๒. งบประมาณในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ  
๓. อุปกรณ์ฝึกที่มีสภาพไม่ทันสมัย จ าเป็นต้องได้รับปรับปรุงครุภัณฑ ์

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. จัดท าข้อมูลแผนความต้องการ งบประมาณของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ที่จะให้เปิดสอน

ในปีการศึกษาหน้า  
๒. จัดท าความร่วมมือ ในส่วนของบุคลากร 
๓. งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรจะค านวณจากจ านวนนักศึกษา ซึ่งวิทยาลัยฯ สามารถรับ

นักศึกษาเขา้ศึกษาได้มากน้อยเพียงใด 
   ๔. จัดท าหนังสือไปยังสมาคมเจ้าของเรือไทย เพ่ือขออนุเคราะห์ขอทุนสนับสนุนการอบรม
ฝึกอบรมครูผู้สอน 
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    ๕. จัดตั้งคณะท างาน เพ่ือเข้าพิจารณา ตรวจสอบความต้องการของแต่ละวิทยาลัย ทั้งด้าน
บุคลากร ครุภัณฑ์ และการใช้งานทรัพยากรร่วมกัน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน วิทยาลัยประมง 
ติณสูลานนท์ ประสงค์จะท าความร่วมมือกับสถานศึกษาต่าง ๆ ภายใน อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
   ประธานมอบเลขานุการฯ เสนอจัดตั้งคณะกรรมการประสานการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑. ศึกษาข้อก าหนด เงื่อนไข ในการจัดท าความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน 

และศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให้เป็นไปตามการรับรองของกรมเจ้าท่า เพ่ือด าเนินการรายงานในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
    ๒. คณะท างานสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ หลักสูตรพาณิชย์นาวี 

   ๓. สรุปความต้องการ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ เพ่ือขอด าเนินการขอความสนับสนุน 
๕.๒ การขอเข้าร่วม อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพาณิช ย์นาวี  สาขาการบริการบนเรือส าราญ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยมีการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนแรก 
๕.๓ การขอข้อมูลอัตราเงินเดือน รายได้เฉลี่ย ผู้จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในช่วงระยะเวลาหลังจบการศึกษาใหม่ ๓ ปี และ  
๕ ปี ในกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยก าหนดเป็นช่วงของรายได้ เพ่ือน าเสนอต่อที่ปรึกษาช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕.๔ การเสนอขอมีการก าหนดยุทธศาสตร์ ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการวางแผนอัตราก าลังคนต่อความต้องการของสถานประกอบการ 

๕.5 ก าหนดการประชุมในครั้งต่อไป 
      วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                ปิดการประชุม ๑๒.๑๔ น. 

 
 
 
 

           นางสาวสุปรีดา  สังวาลย์ 
  ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

    นายชรินทร์  ชูชื่น 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


