
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) 

กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี 
ครั้งที่ ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องศาสตร์พระราชา  อาคาร ๑  วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 
......................................................... 

 
รายนามคณะอนุกรรมการ ฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายภูมินทร์  หะรินสุต ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย  ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายพันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ ผู้ช านาญการด้านความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 
๓. นางพุทธชาด  ศุภลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     อนุกรรมการ 
๔. นายวชิระ  อุบลจินดา (แทน) ผอ.ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี   อนุกรรมการ 
๕. นายชินชัย  สถิรยากร (แทน)นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
๖. นางวิศวาณี  ไชยวัฒนสกุล ประธาน บริษัทจัดหางาน TSTC ไทย จ ากัด  อนุกรรมการ 
๗. นายนันทชัย  ทองเกียรติ (แทน)กรรมการผู้จัดการ บจก.แมนเอ โฟรสเซนฟูดส ์ อนุกรรมการ 
๘. นายจารึก  อ่อนส้มกฤษ ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล บ.หะรินสุต ขนส่ง อนุกรรมการ 
๙. นางสุวรรณา  ศรีโรจน์นพคุณ ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บ.หะรินสุต ขนส่ง อนุกรรมการ 
๑๐. นายณัฐชัย  จักรทอง  (แทน)ประธานกรรมการ บ.วัน คอมมูนิตี้ จ ากัด อนุกรรมการ 
๑๑. นายวิชัย  วัฒน์ประกายรัตน์ ประธานผู้บริหาร บ. มารีนไทยกรุ๊ป จ ากัด  อนุกรรมการ 
๑๒. นายวศกร  ศรีคล้อ           (แทน)ครูใหญ่และเจ้าของโรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ อนุกรรมการ 
๑๓. นายเฉลิมวุฒ ิ แท่นสุวรรณ กรรมการบริหาร ว.เทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย อนุกรรมการ 
๑๔. นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศรษฐ์ (แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  อนุกรรมการ 
๑๕. นางสาวสยุมพร แซ่แต้  (แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
๑๖. นายธานินทร ์ ภูนฤมิต  (แทน) ผอ.วทอ.การต่อเรือนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
๑๗. นายพชร  ศิลาน้อย ผอ. วทอ. การต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  อนุกรรมการ 
๑๘. นางปนัดดา  กิตติวงศ์วรรณ ผอ.วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร   อนุกรรมการ 
๑๙. นายศรายุทธ ทบเนตร  (แทน) ผอ. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย  ผอ.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นายชรินทร ์ ชูชื่น      รอง.ผอ.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ส านักความร่วมมือ    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายนามคณะอนุกรรมการฯ ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) 
๑. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ก ากับดูแลส านักความร่วมมือ       รองประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          รองประธานอนุกรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือ            รองประธานอนุกรรมการ 
๔. นางสุปรียา  ล าเจียก  ผู้ทรงคุณวุฒิ     อนุกรรมการ 
๕. อธิบดีกรมเจ้าท่า         อนุกรรมการ 
๖. นายพงษทร  คงลือชา  ผจก.อาวุโส ฝ่ายคนประจ าเรือ บจก.โทริเซน อนุกรรมการ 
๗. นายสุธีร ์  ราชรุจิทอง ผช.ผอ.ด้านการบรหิาร ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียฯ อนุกรรมการ 
๘. นายวรวิทย ์  วิศิษฐ์กิจการ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทเดินเรือไทย  อนุกรรมการ 
๙. นายเฉลิมวิทย์  ฉิมตระกูล ผู้บริหารโครงการ กลุ่มบริษัท นทลิน จ ากัด  อนุกรรมการ 
๑๐. นางสุภาวด ี  โชคสกุลนิมิต กรรมการ ผจก.บริษัท ชัยเจริญมารีน(๒๐๐๒) จ ากัด อนุกรรมการ 
๑๑. พลเรือเอกสุพิทย์ อ านวย  ผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์นาวี   อนุกรรมการ 
๑๒. นางสาวนารีรัตน ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์  อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต       อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล       อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย   อนุกรรมการ 
๑๖. นางสาธิกา  ศุภกีรติโรจน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบความร่วมมือฯ  อนุกรรมการ 
๑๗. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายที่ได้รับมอบหมาย       อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเถลิงโชค  สีดา  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 
๒. นายกัลปังหา  จันทวงษ์โส กรรมการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 
๓. นางเกื้อกูล  ส่องแสงจินดา ครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
๔. นางสาวสุปรีดา สังวาลย์  พนักงานราชการ(ครู) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
๕. นายพงศ์เทพ  สุวรรณโณ พนักงานราชการ(ครู) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
๖. นายพงษ์พิศาล กังสังข์  ครูพิเศษสอน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
๗. นางสาวสุกฤตา สามารถกิจ เจ้าหน้าทีธุ่รการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ ๘๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.)  
 ๑.๒ ความคืบหน้าของการกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน Website เพ่ือให้ผู้สนใจแจ้งความประสงค์จะเป็น
ครูพิเศษสอนในกลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี   

ปรากฏว่าในขณะนี้เป็นเพียงขั้นทดลองใช้  จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นปรากฏว่ามีผู้สนใจจะเป็น
ครูพิเศษสอน แต่ไม่สามารถท าการสอนได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับการอบรม IMO ๖.๐๙  จึงเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐให้ได้รับการอบรมดังกล่าวด้วย  ในปีงบประมาณนี้วิทยาลัยเทคนิคได้จัดอบรมหลักสูตรนี้
ให้แก่ครูภาครัฐ จ านวน ๑๕ คน  ส าหรับการอบรมให้แก่ภาคเอกชนนั้นในขณะนี้ยังไม่สามารถด าเนินการได้  
เนื่องจากยังไม่มีระเบียบรองรับการเบิกจ่าย  ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้  นายพันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ  ผู้ช านาญการด้าน
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาได้เสนอให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้มีการปรับแก้ข้อกฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ  อาจออกเป็นบทเฉพาะกาลเพ่ือให้เอ้ือต่อการด าเนินงานแล้วน าเสนอให้รัฐมนตรีลงนาม  พร้อมทั้งให้
จัดท าโครงการพัฒนาครูและนักศึกษาในกลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวีเพ่ือให้การด าเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้  เช่น การไปฝึกงานในต่างประเทศ  การขาดแคลนครูผู้สอน  หรืออาจด าเนินการในรูปแบบ E 
to E ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งภาครัฐเป็นผู้จ่ายและให้ภาคเอกชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 ๑.๓ การรายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) เรื่อง เทคโนโลยี ๔.๐ กับการเชื่อมโยง อ.กรอ.อศ. ต่อการพัฒนาคุณภาพการ
อาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   

ส านักความร่วมมือได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๖๐๒/๓๙๘  ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  เรื่อง ส่งส าเนา
รายงานสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา       
(อ.กรอ.อศ.) เรื่องเทคโนโลยี ๔.๐ กับการเชื่อมโยง อ.กรอ.อศ. ต่อการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา  ที่ประชุม
เห็นชอบให้น ารายงานดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และทิศทางในการด าเนินงานต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา    

(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ครั้งที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 ๓.๑ สรุปผลการด าเนินโครงการของสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการ จ านวน ๗ 

สถานศึกษา  จ านวน ๑๓ โครงการ  ประกอบด้วย 

  ๓.๑.๑ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  จ านวน ๓ โครงการ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว ๒ 

โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑ โครงการ คือ 

   ๑) โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรลูกเรือประมงกลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี หลักสูตรระยะสั้น

ฐานสมรรถนะการควบคุมเรือประมง  ได้ด าเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว  จ านวน ๒ รุ่น   

   รุ่นที่ ๑ อบรมให้แก่นักศึกษาแผนกวิชาการเดินเรือ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ านวน  

๒๔ คน   

   รุ่นที่ ๒ อบรมให้แก่ผู้ต้องขัง  ณ เรือนจ ากลางสงขลา  จ านวน ๔๔ คน 

   ๒) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕  จัดอบรมให้กับบุคลากร

ของวิทยาลัย  และตัวแทนสถานศึกษาในกลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี จ านวน ๓ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ

จัดท า Project Plan  ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ 

   ๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 

๒๐๑๐  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษา จ านวน ๒๔ คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง

ทะเลแห่งเอเชีย 

  ๓.๑.๒ วิทยาลัยเทคนิคสตูล  จ านวน ๑ โครงการ  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คือ โครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW ๒๐๑๐  ให้แก่นักศึกษา จ านวน 

๒๐ คน 

  ๓.๑.๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน ๒ โครงการ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คือ   

   ๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ (Food Hygine) 

ให้กับนักศึกษา จ านวน ๑๗ คน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกพ้ืนที่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

   ๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 

๒๐๑๐ จ านวน ๑๗ คน ณ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ 

  ๓.๑.๔ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  จ านวน ๓ โครงการ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๒ โครงการ และ

ก าลังด าเนินการ ๑ โครงการ คือ 

   ๑) โครงการรับรองสถานศึกษาสู่มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ อยู่ระหว่างการด าเนินการรอ

รับการ auditor 
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   ๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 

๒๐๑๐  ได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษา จ านวน ๒๖ คน ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

   ๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สอน(Training course for instructors, IMO model 

course ๖.๐๙ ให้แก่ครูผู้สอน จ านวน ๑๕ คน  

  ๓.๑.๕ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร  จ านวน ๑ โครงการ  ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ คือ 

   กิจกรรมที่ ๑ ประชาสัมพันธ์ความต้องการก าลังคนโดยเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ “ พาณิชย์

นาวีไทย ๔.๐ ก้าวไกลสู่สากล” ในงานมหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คน

สร้างชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

   กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินการจัดนิทรรศการ “พาณิชย์นาวีไทย ๔.๐ ก้าวไกลสู่สากล” ในงานวัน 

คนประจ าเรือ ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

  ๓.๑.๖ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จ านวน ๒ โครงการ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ คือ 

   ๑) โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษคนเรือส าหรับครูผู้สอน  จ านวน ๒๐ คน ณ วิทยาลัย

สารพัดช่างภูเก็ต 

   ๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 

๒๐๑๐ ให้แก่นักศึกษา จ านวน ๑๔ คน ณ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ 

  ๓.๑.๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช  จ านวน ๑ โครงการ     

ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ คือ ได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษา จ านวน ๒ รุ่น รุ่นแรก จ านวน ๒๖ คน  รุ่นที่ ๒ จ านวน 

๓๗ คน  

  ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในการจัดอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาตาม

อนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ นั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้สถานศึกษาร่วมกันจัดในคราวเดียวกัน เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  พร้อมทั้งได้มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการบริหารจัดการด าเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างไร

ก็ตามจ านวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรายวิชาต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกรมเจ้าท่าด้วย   

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

    

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(สถานศึกษาภาครัฐ)  
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 ๔.๑.๑ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร  จ านวน ๔ โครงการ 

  ๑) โครงการมุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO สาขาวิชาการเดินเรือ  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒) โครงการประชาสัมพันธ์เ พ่ือพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา(กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี )  

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓) โครงการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ สาขาวิชาการเดินเรือ แผนกวิชา

ประมงทะเล  งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องจ าลองการเดินเรือ(Simulator) เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึก

ปฏิบัติการห้องจ าลองการเดินเรือของภาคกลาง  งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  รวมงบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น ๒๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๑.๒ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  จ านวน  ๔  โครงการ 

  ๑) โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ให้หับนักศึกษา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒) โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ให้กับนักศึกษา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓) โครงการอบรมหลักสูตรคนประจ าเรือตามอนุสัญญา SCTW ๒๐๑๐ ให้กับนักศึกษา

เครื่องกลเรือ  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔) โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพครู IMO model course ๖.๐๙ ให้แก่ครูในกลุ่มอาชีพ

พาณิชย์นาวี ๒๓๐,๐๐๐ บาท 

  รวมงบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

  ประธานเสนอความคิดเห็นให้พิจารณาถึงประโยชน์ของการอบรมภาษาเขมรด้วย 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๑.๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช  จ านวน ๑ โครงการ 
  โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาและครูผู้สอน ประมาณ ๓๐๐ คน  
งบประมาณ ๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท 
  รวมงบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น ๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท 

  มติที่ประชุม  รับทราบ   
 ๔.๑.๔ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  จ านวน ๖ โครงการ 
  ๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 
๒๐๑๐ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒) โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับคนประจ าเรือให้กับครูผู้สอน IMO ๖.๐๙ 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓) โครงการฝึกอบรมภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้กับครูและนักศึกษา  งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการควบคุมเรือประมง จ านวน ๓ รุ่น 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องยนต์เรือรุ่นใหม่ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารพื้นที่ส าหรับปฏิบัติงานกลเรือ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  รวมงบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๑.๕  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จ านวน ๓ โครงการ 
  ๑) โครงการอบรมหลักสูตร Food and Catering   งบประมาณ  ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือ  งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๓) โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส าหรับงานเรือ  งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท  
   รวมงบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น ๕๓๐,๐๐๐ บาท  
  ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นดังนี้ 
  ๑) ตลาดมีความต้องการแรงงานในสาขาวิชานี้มากทั้งในเรือภายในประเทศ และเรือ
ต่างประเทศ  เสนอให้เพ่ิมปริมาณผู้เรียน และเสนอให้วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เปิดสอนในสาขานี้ 
  ๒) เสนอให้คณะท างานศึกษาและหาข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ได้แก่ 
       ๒.๑) ขีดความสามารถของบุคลากร 
      ๒.๒) วิทยาลัยที่มีความประสงค์ขอครุภัณฑ์ ให้คณะท างานรวบรวมและสรุปให้ท่านประท่าน
ลงนาม  จากนั้นให้จัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป 
      ๒.๓) ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรสาขาวิชานี้ให้กับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน  เพื่อผลิตก าลังคนให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
       ๒.๔) ควรมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  และขอความอนุเคราะห์จาก
ภาคเอกชนในการรองรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรองรับการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาด้วย 
       ๒.๕) การฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ ให้คณะท างานรวบรวมและขอความร่วมมือไป
ยัง SEAMEO (The Southeast Asia Ministers of Education Organization)  ทั้ งนี้ ในการจัดอบรมควร
ค านึงถึงมาตรฐานที่จะน าไปใช้ด้วย และควรอบรมในระยะยาวซึ่งจะมีประโยชน์มากกว่าการฝึกอบรมระยะสั้น 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๔.๑.๖ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  จ านวน ๕ โครงการ 
  ๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาขาวิชาการเดินเรือ  งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ  งบประมาณ ๓๒๘,๔๐๐ บาท 
  ๓) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจ าเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 
๒๐๑๐ งบประมาณ ๒๐๑,๑๔๐ บาท 
  ๕) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะการควบคุมเรือประมงให้แก่คนประจ า
เรือและบุคคลทั่วไป  งบประมาณ ๘๖,๕๐๐ บาท 
  รวมงบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น ๑๕,๗๑๖,๐๔๐ บาท 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๑.๗ วิทยาลัยเทคนิคสตูล  จ านวน ๒ โครงการ 
  ๑) โครงการฝึกอบรมพ้ืนฐานคนประจ าเรือ ๗ หลักสูตร  งบประมาณ  ๖๘๕,๐๐๐ บาท 
  ๒) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  รวมงบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น ๑,๒๘๕,๐๐๐ บาท 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 
 ๑) ขอให้สมาคมประมงและสถานประกอบการให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาหลักสูตรโดย
ค านึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง  เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในเรือ และอ่ืนๆ 
 ๒) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้พิจารณาตามศักยภาพของแต่ละสถานศึกษาด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๒ การลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  ที่ประชุมเสนอให้แต่ละสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ทบทวนความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบที่ได้ลงนามความร่วมมือไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ 
  ๒) เสนอให้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบใหม่เพ่ิมข้ึน 
  ๓) ทิศทางของความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งสถานประการเดิมและสถานประกอบการ
ใหม่ให้น ามาใช้ประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
  ๔) ควรมีการตรวจสอบก่อนท า MOU ให้มีวิทยาลัยพี่วิทยาลัยน้อง  การจัดท า MOU ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งพิจารณาให้กลุ่มเครือข่ายเข้ามาร่วมด้วย 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 



- ๙ - 
  
 ๔.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒(เพ่ิมเติม) ประเภทวิชาพาณิชย์นาวี  สาขาวิชาการ
เดินเรือ 
  ทีประชุมได้เสนอแนวทางการด าเนินงานและข้อคิดเห็น ดังนี้ 
  ๑) ให้กลับไปทบทวนโครงสร้างของหลักสูตร  เช่น การก าหนดหน่วยกิตรายวิชา กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศให้เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในเรือ  รายวิชากฎหมายแรงงาน  ควรเป็นกฎหมายทางทะเล  
จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาต่างๆ  ทั้งนี้การจัดรายวิชาให้ค านึงถึง Model Course ด้วย 
  ๒) ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจรายละเอียดของรายวิชาให้เป็นไปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
และ Model Course ดังนี้ 
   ๒.๑) นายเฉลิมวุฒิ  แท่นสุวรรณ ว.เทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย  ประธานกรรมการ 
   ๒.๒) นายชินชัย   สถิรยากร สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
   ๒.๓) นายจารึก  อ่อนส้มกฤษ บ.หะรินสุต ขนส่ง   กรรมการ 
   ๒.๔) นายกัลปังหา  จันทวงษ์โส สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
   ๒.๕) นายเสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงติณฯ   กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๖) นายณัฐศักด์ิ  ชัยทองสกุล  ครู วิทยาลัยการอาชีพมหาราช   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ทั้งนี้ให้พิจารณาการจัดท าหลักสูตรใหม่นี้ไม่ให้ซ้ าซ้อนกับที่มีอยู่เดิมแล้ว 
  ๓) เมื่อคณะท างานได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้จัดท ารายละเอียดส่งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้กระทรวงประกาศให้ใช้หลักสูตรนี้ได้ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวารที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ นโยบายแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ เรียน กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ให้เป็นคนเก่งและทันต่อ
เทคโนโลยี  โดยเน้นสมรรถนะอาชีพของ ดร .คุณหญิงกัลยา  โสภณพานิช  รั ฐมนตรีช่ วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑) การจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมงให้จัดการเรียนการสอนแบบ 
Coding ส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสารภาษาต่างๆของผู้เรียน ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ตลอดจน
ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทักษะภาษาใหม่ที่จะใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในอนาคต  ท าให้เข้าใจ
การท างานของปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์สอดคล้องกับการเตรียมก าลังคนของประเทศให้มีทักษะโลก       ยุค
ดิจิทัล มีอาชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๒) การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน ให้ด าเนินการในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 
 ๓) ขอให้ทุกสถานศึกษาด าเนินการเพ่ือให้ได้รับการรับรอง ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 



- ๑๐ - 
   

       ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น. 
 

 

       
 

 

(นางเก้ือกูล  ส่องแสงจินดา) 
  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

   (นายชรินทร์  ชูชื่น) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


