เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ (๒๙ มกราคม ๒๕๕๖) อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม ๒๓ คน ตามข้อ ๓ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวง
ก าหนดจ านวนกรรมการ คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา การเลื อ กประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้ นจากตาแหน่ งของกรรมการในคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่คณะรัฐมนตรีมมี ติเป็นต้นไป และได้มปี ระกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นั้น
บั ด นี้ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการดั ง กล่ า ว ได้ ด ารงต าแหน่ ง ครบวาระสี่ ปี
และโดยที่ ก ฎกระทรวงก าหนดจ านวน คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา การเลื อ ก
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑ กาหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์แ ละวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ ง
และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๑๓
ก าหนดให้ ค ณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในวัน ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไปจนกว่า
จะได้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นใหม่ตามกฎกระทรวงนี้
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๓ และข้อ ๘ ของกฎกระทรวงกาหนดจานวน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรี
จึ ง ได้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม ๒๑ คน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑. นายรอยล จิตรดอน
ประธานกรรมการ
๒. นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
๓. นายมานะผล ภู่สมบุญ
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔. นายประดิษฐ์ วัชระดนัย
๕. นายณรงค์ จันทะธรรม
๖. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั
๗. นายวณิชย์ อ่วมศรี
๘. นายธีระ ณ วังขนาย
๙. นางปัทมาวลัย รัตนพล
๑๐. นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล
๑๑. นายนิยม ไวยรัชพานิช
๑๒. นายบาเพ็ญ เขียวหวาน
๑๓. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด
๑๔. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

๑๕. นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์
๑๖. ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

๑๗. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านอุตสาหกรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านอุตสาหกรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านธุรกิจหรือบริการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านธุรกิจหรือบริการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเกษตรและประมง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเกษตรและประมง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเงินการคลัง
หรือการลงทุน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพัฒนากาลังคน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการอาชีวศึกษา
ภาครัฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการอาชีวศึกษา
ภาครัฐ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๘. นายอดิศร สินประสงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการอาชีวศึกษา
ภาคเอกชน
๑๙. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
๒๐. นางศิริพรรณ ชุมนุม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
๒๑. นายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัตริ าชการแทน
นายกรัฐมนตรี

