
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) 
กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็กอเนกประสงค์ 

คร้ังที่ 1/๒๕๖2 
วันศุกร์ ท่ี ๒2 มีนาคม เวลา ๑๓.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมทองขาว ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
336 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

 
ผู้มาประชุม  

๑. นายอารักษ์  พรประภา  กรรมการบริหารสมาคม       ประธานกรรมการ 
ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย 

     ๒.  นายพันธ์ศักดิ์  โรจนากาศ  ผู้ชำนาญการด้านความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา   
       รองประธานอนุกรรมการ 

     ๓.  นายสุรัตน์  จ่ันแย้ม  ผู้ชำนาญการด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
      รัฐและเอกชน            อนุกรรมการ 
     ๔.  นายสันติ  แต้มทอง  (แทน) 
 นายวินัย  กิจโชค   ท่ีปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย อนุกรรมการ 
     ๕.  นายสายัณห์  บุญเพิ่มผล  (แทน) 
 นายเลิศศักด์ิ  นววิมาน  กรรมการบริหาร บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด อนุกรรมการ 
     ๖.  นายบุญชู  ถิรศรัณย์จิต  เจ้าหน้าท่ีส่วนอบรม บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์  
      จำกัด      อนุกรรมการ 
     ๗.   นายบรรหยัด  ประหา  (แทน)  
  นายเรวัช  สีแสงอ่อน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   อนุกรรมการ 
     8.  นายมิตรชัย  ล้ิมสุวรรณ  ผู้จัดการอาวุโสแผนกฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐ อนุกรรมการ 
      บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด 
     9. นายปรเมศร์  หาทวายการ  ผู้จัดการฝ่ายอบรมผู้จัดการหน่วยส่วนงาน  อนุกรรมการ 
      บริการลูกค้า บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด 
    ๑0. นายมิตรชัย  ล้ิมสุวรรณ  ผู้จัดการอาวุโสแผนกฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐ อนุกรรมการ 
      บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด 
    ๑1. นายสุวิศิษฎ์  คลายมนต์  (แทน) 
 นางณภัทร  ปัญยาลักษณ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา อนุกรรมการ 
    ๑2. นายพิชิตเดช  ขัตติยะ  (แทน) 
 นายศุภชัย  ศิริธรรมรักษ ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น  อนุกรรมการ 
    ๑3. นายสุคนธ์  แก้วแท้  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
            อนุกรรมการ 
    ๑4. นายศิวกรณ์  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่   อนุกรรมการ 



    ๑5. นางสิลาณี  ภูริวัฒนกุล  สำนักความร่วมมือ    อนุกรรมการ 
    ๑6. นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ   
             อนุกรรมการและเลขานุการ 
    ๑7. นางอุบล  สารากิจ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
                อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑8. นางสาวพนาวรรณ  กล้าแข็ง สำนักความร่วมมือ        อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
     ๑. นายบุญส่ง  จำปาโพธิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
                 รองประธานอนุกรรมการ 
     ๒.  นายอรรถพล  สังขวาสี  ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ        รองประธานอนุกรรมการ 
     ๓.  นายวิสูตร  วิเศษจินดา  ผู้อำนวยการสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย 
            อนุกรรมการ 
     ๔.  นายนิคม  เมืองสุข  ผู้จัดการส่วนงานวางแผนบริการและกิจกรรมบริการ 
      บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ มอเตอร์ จำกัด อนุกรรมการ 
     5.  นายพีรดล  พัวประดิษฐ์  ผู้จัดการฝ่ายบริการเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 
      บริษัท เอเช่ียนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด  อนุกรรมการ 
     6.   นายเธียรธรรม  เธียรทองอินทร ์ รองผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจบริการลูกค้า  อนุกรรมการ 
      บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.ประเทศไทย จำกัด 
     7.  นายอาณัติชัย  จันทิวาสน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง  อนุกรรมการ 
     8.  นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ  อนุกรรมการ 
     9. นายดุสิต  นามซื่อ   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอบรมส่วนงานบริการลูกค้า  
      บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด   อนุกรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
     ๑.  นายอำนวย  เอี่ยมเหมือน  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
     ๒.  นายชาญณรงค์  นามสนิท  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
     ๓.  นายวุฒิชัย  ปานเกษม  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
     ๔.  นางสาวจินดา  สีนอเพีย  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ   
      
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธาน/เลขานุการแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ๑.๑ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี ศธ 0601/601 ลงวันท่ี  
          21 กุมภาพันธ์ เรื่องย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
     -    ท่ีประชุมทราบ 
    ๑.๒ กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพ 



          รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์    
          - ท่ีประชุมทราบ 
    ๑.๓ ร่างคำส่ังคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
          ปีงบประมาณ 2562 

- มติท่ีประชุม เสนอเพิ่มเติมรายช่ือ คณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ 
1. นายเฉลิมพล   คลองสุขเลิศ  บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด 
2. นายนิติพงศ์    วงศ์อาจ       บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด  
3. นายชาญณรงค์ นามสนิท   ครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
4. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 

ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดทำคำส่ังคณะกรรมการทำงานเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์  
และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทำหนังสือ
นำส่งให้ประธานกลุ่มลงนาม ได้ตามความเหมาะสม 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองแจ้งผลรายงานการประชุม 
    - แจ้งผลรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันศุกร์ ท่ี ๒2 มีนาคม เวลา ๑๓.3๐ น. 
      ณ ห้องประชุมทองขาว ช้ัน 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนือ่ง 
    -       การจัดทำ วีดีทัศน์ ของการประชาสัมพันธ์ (อ.กรอ.อศ. ) 
              กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 

- นายสุรัตน์  จ่ันแย้ม ผู้ชำนาญการด้านการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน เสนอการจัดทำวีดีทัศน์ให้มีความยาว
ประมาณ 5 นาที และเน้นให้นักศึกษาทราบว่าเรียนแล้วได้อะไร และ
สวัสดิการมีอะไรบ้าง 

- นายพันธ์ศักดิ์ โรจนากาศ ผู้ชำนาญการด้านความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา 
เสนอให้การจัดทำวีดีทัศน์ น่าจะมี 2 ส่วน ประกอบด้วย 

 1) เน้นความก้าวหน้า 
 2) สามารถเรียนต่อในสถาบันขึ้นไปได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงในอาชีพ 

            -    นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
        เสนอให้วีดีทัศน์ใช้เวลาส้ันลง และเน้นเจาะจงลงรายละเอียด นำเสนอ 
    กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 
  - มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ และดำเนินการแก้ไขปรับเปล่ียน 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

๔.๑   การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพัฒนา 



 ประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
  - นายชาญณรงค์ นามสนิท ครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ     
  แจ้งท่ีประชุมทราบ เรื่องการดำเนินโครงการฯ ดำเนินการ  
    ในระหว่างวันท่ี 8 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
           มีครูสมัครเข้าร่วมรับการพัฒนาท้ังหมด 24 คน จากสถานศึกษา 
           20 วิทยาลัย สถานประกอบการท่ีให้การสนับสนุน 4 บริษัท 

ประกอบด้วย 
            1. บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด 
            2. บริษัท คาวาซากิมอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
            3. บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 

     4. บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด 
๔.๒   การจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์  

สาขางานรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 
- ส่งครูเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือ 
  ประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 11 – 13 
  มีนาคม 2562 ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร 
- ท่ีประชุมรับทราบ 

๔.๓   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 
        - ท่ีประชุมรับทราบ 
4.4   แบบสรุปรายช่ือวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอน  
        สาขางานรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 
        - มติท่ีประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯจัดทำหนังสือ 
        ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล การจัดการเรียน การสอน สาขางาน 
        รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ เพื่อสำรวจ 
        ข้อมูลจากสถานศึกษาท่ัวภูมิภาค  
4.5   การจัดทำแผนการฝึกอาชีพและคัดเลือกนักเรียนฝึกอาชีพ                                             
        ในสถานประกอบการ 
4.6   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณโครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้าน 
        อาชีวศึกษาฯ 
        - ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมทราบว่าได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโครงการ
ความ 
          ร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัด   
          ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนา 
          กำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก
อเนกประสงค์  



          เป็นเงิน จำนวน 500, 000 บาท (ห้าแสนบ้านถ้วน) 
          - ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕. เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
    ๕.๑ กำหนดการแผนปฏิบัติงานไตรมาส 1 – 4 ประจำปีงบประมาณ 2562      
         - ท่ีประชุมรับทราบ 
    5.2  โครงการท่ีขอรับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2562  
           ประกอบด้วย 
         5.2.1  โครงการพัฒนาครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน 
                                                 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์ 
                        และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ รุ่นท่ี 3 

         ๕.2.2  โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการกลุ่มอาชีพ 
         รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์  
         เพื่อขับเคล่ือนโครงการขยายและยกระดับการจัด 
         การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ 2562 รุ่นท่ี 4 
         ๕.2.3  โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
          สาขางานรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กประสงค์ 
         ๕.2.4  โครงการกำหนดความต้องการกำลังคน กลุ่มอาชีพ 
          รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ระยะท่ี 3 
         ๕.2.5  โครงการวิจัยความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อ 
          ผู้เรียนในกลุ่มอาชีพ และวิจัยผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ 
          ในกลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 
         ๕.2.6  โครงการโครงการส่ือวีดีทัศน์ส่งเสริมภาพลักษณ์  
          กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 
         ๕.2.7  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
          เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
 5.2.8  โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
          ของรถจักรยานยนต์/การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเติมเต็มให้กับ 
          ผู้เรียนในระหว่างศึกษาหลักสูตร ปวช. 
   5.2.9  โครงการอบรมพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาน 
         ประกอบการ สำหรับครูวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562  
       - ท่ีประชุมรับทราบ     

     

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
    - กำหนดการประชุมครั้งท่ี 2/๒๕๖2  
     -    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันและเวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง   
 



 

 
     ลงช่ือ                           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

        (นางสาวจินดา  สีนอเพีย) 
 

   
                                                                      
ลงช่ือ                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          ( นางอุบล  สารากิจ  ) 
           รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

           อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 


