
 
รายงานการประชุม 

คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบนิ (อ.กรอ.อศ.) 
ครัง้ที่  2 / 2562 

วันพุธ ที่  11 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุม 5 ช้ัน 1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรงุเทพมหานคร 

…………………………………. 
ผู้มาประชุม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน (อ.กรอ.อศ.) 
    1. นาวาอากาศตรี บัญชา    ชุนสิทธิ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารการบินบริษัท คิง เพาเวอร์              
       อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด   
 2. นายอรรถพล  สังขวาสี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีก ากับ 
       ดูแลส านักความร่วมมือ  
 3. นางสิลาณี   ภูริวัฒนกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
       ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือ 
 4. นายพันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ ผู้ช านาญการด้านความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา 
              5. นายวณิชย์                      อ่วมศรี  ผู้ช านาญการด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการ
     เรียนการสอน และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา                       
 6. พลอากาศเอก ธีรฉัตร์  กระโจมแก้ว         ผู้เช่ียวชาญด้านช่างอากาศยาน บริษัท พัทยาเอวิเอช่ัน จ ากัด
 7. นายพชรภณ   วีระกิจพานิช       นายช่างอากาศยานประจ าสถานีภูเก็ต  บริษัท การบินไทย 
        จ ากัด  (มหาชน) 
 8. นายณัฐพันธ์       เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคสเอวิเอช่ัน จ ากัด 
 9. นายถวัลย์   เทียนทอง ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไทยไลอ้อน แอร์ จ ากัด 
 10. นายรัฐยา    ณ สงขลา ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอช่ัน     
        เซอร์วิสเซส เอเชีย จ ากัด 
 11. นายภวัต    เหมัตธุรินทร์ ประธานกรรรมการ บริษัท KURU TV GROUP Co.LTD 
 12.นายณัฐวุธ    วัชรกุลดิลก ท่ีปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ บริษัท KURU TV GROUP Co.LTD 
 13. นายมนตรี   จันทร์เจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยานลานจอด     
        ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
              14. นายวิทยา        เกตุชู  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง   
     15. นายนิยม     แสงวงศ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
     16. นายพิชเชฎฐ์           สุคนธ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
     17. นายวิชัย   หาญพลาชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ    
     18. นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
     19. นายสุรักษ์  สิทธิประภา (แทน)ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
     20. นางกาญจนา  ตัณทราวัฒน์พันธ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง 
 21. นางสาวบุบผา  เป็ดทิพย์ ส านักความร่วมมือ 
 22. นายเอกพงศ์  ศรทอง  ส านักความร่วมมือ 
ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน (อ.กรอ.อศ.) 
 1. นางวัลยา   น้อยนาม ส านักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 2. นายวัชรพงศ์  ปั้นติ๊บ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
 3. นายบันลือศักดิ ์  นันทะพักษ์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
 4. นายนิรุตต์   บุตรแสนดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

5. นางสาวนวรัตน์… 



 
 

 5. นางสาวนวรัตน์  ยอมี  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ 
 6. นายประสิทธิ์  ทองรัศมี  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
 7. นายจักรภพ  เนวะมาตย์ วิทยาลัยเทคนิคตาก 
 8. ดร.วรรณา   ตันประภัส วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
 9. นางสาวสุจิตรา  ตันประภัส วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
 10.นายสุกฤษณ์  สหะชาติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
 11. นายเทพชัย  ร่มโพธิ์  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 12. นางอุบล   สารากิจ  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ   
 13. นายนภนต์  เกื้อน้อย  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
 14. นายเอกชัย  หมื่นใจกล้า วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
 15. นายอนุชิต  กลับประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
 16. นายศุภมิตร  เส็มสัน  วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
     17. นางสาวณปภัช  อาแวกะจิ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
     18. นางสาวจุรีพร  เมฆา  วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
     19. นางสาวชุติมา  แซ่อิ๋ว  วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) 
     1. นายสาโรจน์  ขอจ่วนเต๋ียว ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
     2. เรืออากาศโท บัญญัติ หรรษกุล ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมสายการบิน แอร์ เอเชีย 
     3. เรืออากาศโท สมบัติ   ศรนารายณ์ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมใหญ่ฝ่ายช่างบริษัท การบินไทย  
       จ ากัด (มหาชน) 
     4. นายนเรศ    ผ้ึงแย้ม  นายช่างอากาศยาน 3 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
     5. นายสมบูรณ์   สุขทรัพย์ศรี ผู้อ านวยการปฏิบัติการ ภาคพื้นดิน บริษัท นิวเจน  
       แอร์ไลน์ จ ากัด 
     6. นายลูซ    วุฒิชัย  รองผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง สายการบินนกแอร์ 
     7. นางสาวกชกร  บุษราภรณ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง                                                                                                                                                                                                              
เร่ิมประชุม  เวลา  13.30  น. 
               ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.1  ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ 821/2562 เร่ืองแต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 

 ประธาน แจ้งหน้าท่ีและความรับผิดชอบตาม ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สอศ 821/2562 ลงวันท่ี 21 
สิงหาคม 2562 ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(อ.กรอ.อศ.) 

(2) ก าหนดความต้องการก าลังคนแต่ละกลุ่มอาชีพ และกลุ่มพื้นท่ีเพื่อน าไปวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา 

(3) ก าหนดแนวทางกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ และร่วม
ผลักดันผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาให้ได้รับโอกาสมีงานท า และได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะ 

(4) ร่วมก าหนดแนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาโดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในแต่ละกลุ่มอาชีพ 

(5)ก าหนดแนวทาง… 



 
 

(5) ก าหนดแนวทาง ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถและประสบการณ์ของครู
อาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ 

(6) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลังคนของประเทศเป็นการเร่งด่วน 
(7) ก าหนดแนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา โดยให้สถานประกอบการ มีส่วน

ร่วมในการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ 
(8) ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานอาเซียนและมาตรฐานสากล 
(9) แต่งต้ังคณะท างานได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ 

 1.2 การอนุมัติหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ธุรกิจการบิน พ.ศ.2562 
 นายวิทยา เกตุชู แจ้งปีการศึกษา  2562  ได้มีการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2562 โดย ช่ือหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานบริการภาคพื้น โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันท่ี 9 กันยายน 2562 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตร         
ในปีการศึกษา 2563 
 1.3  การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างอากาศยาน พ.ศ. 2562 
           นายวิทยา เกตุชู กล่าวว่า การพัฒนารายวิชาชีพในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2562 ให้สอดคล้องตามเอกสารหลักสูตร (Training Manual Doc 7192) โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันท่ี 9 กันยายน 2562 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรในปี
การศึกษา 2563 
 1.4  สรุปการด าเนินงานที่ผ่านมา 

  นายวิทยา  เกตุชู แจ้งการด าเนินงานท่ีผ่านมา ดังนี้ 
  -  มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน        
จ านวน 3 ครั้ง 
  -  ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ ได้แก่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) สถาบัน
การบินพลเรือน สายการบินนกแอร์ บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอช่ัน เซอวิสเซส เอเชีย จ ากัด ลงนามความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ได้แก่ National Formosa University ประเทศไต้หวัน  
  -  พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วยหลักสูตร Train the Trainer มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาน
ประกอบการ จ านวน 32 คน หลักสูตร Aircraft Engineer and Maintenance: Power plants มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจ านวน 32 คน   
  -  ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์นักศึกษา ส านักข่าว กูรูนิวส์ ได้สัมภาษณ์ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง เพื่อเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ ถ่ายท ารายการทางช่อง ททบ.5 ของสาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิค  
สัตหีบ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสาขาวิชาช่างอากาศยาน 
  -  จัดบูธแสดงผลงาน อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน  ณ ท าเนียบรัฐบาล และสถานท่ีอื่นๆ 
  -  ได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนช้ินส่วนอากาศยาน ท่ีปลดระวางหรือใช้การไม่ได้ จากบริษัท ไทรอัมพ์ เอวิ
เอช่ัน เซอวิสเซส เอเชีย จ ากัด รวมมูลค่า 575 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ท่ีจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอากาศยานท้ัง 6 แห่ง 

 1.5 การรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นายวิทยา  เกตุชู แจ้ง จากการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน อ.กรอ.อศ เรื่องเทคโนโลยี      
4 .0 กับการ เช่ือมโยง อ.กรอ.อศ. ต่อการพัฒนาคุณภาพการการอาชีวศึกษา เมื่อวันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562    
ณ ห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี แนวทางการรายงานผลการ 

ด าเนินงาน… 
 



 
ด าเนินงาน อ.กรอ.อศ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเข้า เว็บไซต์ www.archeewa.org/boc/rprogress 
ประกอบด้วย 9 หัวข้อ ดังนี้ 

 1. การรายงานผลการประชุม อ.กรอ.อศ. ปีงบประมาณ 2562  
 2. การก าหนดความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ  
 3. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร  
 4. การจัดท าความร่วมมือสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 5. การวิจัยความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้เรียนในกลุ่มอาชีพ และผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าใน
 กลุ่มอาชีพ  
 6. การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ   
 7. การประชาสัมพันธ์เพิ่มผู้เรียนในกลุ่ม อ.กรอ.อศ  
 8. การพัฒนาครูในสถานศึกษา  
 9. การพัฒนาผู้เรียน ท้ังนี้วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้ด าเนินการรายงานในภาพรวมแล้วบางส่วน 
 1.6 แนะน าสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดสาขาวิชาที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 

  นายวิทยา  เกตุชู  แนะน าสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ ดังนี้ 
1. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่          
2. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  
3.วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  
4. วิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเท่ียวกรุงเทพ                     
5.วิทยาลัยเทคนิคตาก 
6. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
7. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
  เนื่องด้วย ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สอศ 821/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 เป็นค าส่ังท่ีออกใหม่และ
มีอนุกรรมการคนใหม่ท่ีเพิ่มเข้ามาด้วย จึงไม่รับรองการประชุม อ.กรอ.อศ. ครั้งท่ี 1/2562 วันศุกร์ท่ี 19 เมษายน 
2562 แต่จะเปล่ียนเป็นการติดตามผลการด าเนินงานแทน  

ระเบียบวาระที่  ๓   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน 
 การประชุม อ.กรอ.อศ. ครั้งท่ี 1/2562 วันศุกร์ท่ี 19 เมษายน 2562 
 3.1 รายงานการด าเนินงาน ตามโครงการที่แต่ละสถานศึกษารับผิดชอบ จ านวน 5 โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 นายวิทยา  เกตุชู แจ้ง จากการประชุมครั้งท่ี 1 ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือ (นายอรรถพล สังขวาสี) ได้แจง
การจัดสรรงบประมาณตามแผนการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 ต่าง  ๆโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบดัง 
 1. โครงการส่งเสริมและยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพในหลักสูตรสาขาธุรกิจการบิน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
 ของสถานประกอบการและได้มาตรฐานระดับสากล ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง งบประมาณ 
 จ านวน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 การอาชีวศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันท่ี 9 กันยายน 2562 โดยจะเริ่มใช้
 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อสอบ  TOEIC ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  

ตอนนี้ได้จัดสรร… 

http://www.archeewa.org/boc/rprogress


 
ตอนนี้ได้จัดสรรให้แต่ละสถานศึกษา  ด าเนินการเอง ซ่ึงบางแห่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และบางแห่ง
ก็อยู่ในช่วงด าเนินการ 
3. โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติครูประจ าการในหลักสูตร Power plant ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแก่น งบประมาณ 110,000บาท (หนึง่แสนหนึง่หม่ืนบาทถ้วน)  ยังไมไ่ด้ด าเนินโครงการ 
4. โครงการการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างอากาศยาน ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยเทคนิค
ดอนเมือง งบประมาณ 230,000บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  นายอนุชิต  กลับประสิทธิ์ แจ้งว่า ตอนนี้
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ก าลังด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ ในการซ่อมบ ารุง      
อากาศยานตามหลักมาตรฐานสากล โดยให้ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
วิทยาลัยละ 2 คน เข้าร่วมโครงการกับบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท นกแอร์ จ ากัด ระหว่าง         
วันท่ี 9 – 15 กันยายน 2562 ณ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท นกแอร์ จ ากัด 
5. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาวิชาช่างอากาศยานและสาขาวิชา อื่น ๆ
ในอุตสาหกรรมการบิน ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) นายวิทยา  เกตุชู  แจ้งว่า ตอนนี้วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้จัดท าตัวอย่างวารสารประชาสัมพันธ์ 
ของสาขาวิชาช่างอากาศยาน มาเพื่อให้อนุกรรมการฯ ได้เพิ่มเติม ในเรื่องรายละเอียดอื่นท่ีจะใส่เข้าไป เพื่อ
น าไปเผยแพร่ ในท่ีประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งต่อไป จ านวน 1,000 เล่ม                          

 3.2 รายงานผลการจบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานแต่ละสถานศึกษา 
 นายพิชเชฎฐ์  สุคนธ์  แจ้ง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองมีนักศึกษารุ่นท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 13 คน รุ่นท่ี 2 มีนักศึกษา ท้ังหมด 37 คน สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษแล้วจ านวน 8 คน สอบ
ผ่าน THAI-TEP จ านวน 6 คน รวมสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษแล้ว 14 คน เหลืออีก 23 คนอยู่ในขั้นตอนการติว
ภาษาอังกฤษอยู่ รุ่นท่ี 3 มีนักศึกษาท้ังหมด 29 คน อยู่ในห้วงเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ตอนนี้
ได้ท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนแล้ว 
 นายนภนต์ เก้ือน้อย หัวหน้าสาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเริ่มเปิด สาขาวิชาช่าง
อากาศยานเมื่อปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาแรกเข้าจ านวน 11 คน และส าเร็จการศึกษา จ านวน 11 คน ปัจจุบัน
มี นักศึกษา ระดับ ปวส.1 จ านวน 23 คนและ ระดับ ปวส.2 มีจ านวน 23 คน 
 นายเอกชัย  หม่ืนใจกล้า หัวหน้าสาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รุ่นแรกมีนักศึกษาจ านวน 
18 คน จบการศึกษาครบ 18 คน รุ่นท่ี 2 มีนักศึกษาประมาณ 20 คน จบการศึกษา จ านวน 20 คน รุ่นท่ี 3 รับ
นักศึกษาท้ังหมด 20 คน ปัจจุบันเหลือจ านวน 15 คน ตอนนี้อยู่ระหว่างช่วงเวลาฝึกงาน รุ่นท่ี 4 แยกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 20 คน กลุ่มแรก คือนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และกลุ่มท่ี 2 นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 นายนิยม   แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นักศึกษารุ่นแรกจะจบการศึกษาภาคเรียนนี้
จ านวน 11 คน 
 นายสุรักษ์  สิทธิประภา  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เนื่องด้วยผู้อ านวยการติดภารกิจ เกิดอุทกภัยและมี
นักเรียนเสียชีวิตจึงท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีการท าความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดยนักศึกษาเรียนท่ีประเทศไทย จ านวน 1 ปี และส่งฝึกประสบการณ์ท่ีประเทศจีนอีก 1 
ปี เด็กรุ่นแรกมี 16 คน ตอนนี้ได้ทุนเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี จ านวน 5 คน 
 นายศุภมิตร  เส็มสัน หัวหน้าสาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาสาขาวิชา
ช่างอากาศยาน ได้ผ่านการทดสอบสมรรถนะทางด้านการเรียน มีผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ รุ่นท่ี 1 มีนักศึกษา จ านวน 
22 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษา 22 คน รุ่นท่ี 2 มีนักศึกษา จ านวน 26 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 26 คน รุ่นท่ี 3 
มีนักศึกษา จ านวน 31 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 15 คน เหลืออีก 15 คน อยู่ในขั้นตอนการติวภาษาอังกฤษ 
 3.3 การรับครูผู้สอน/การขออัตราก าลังข้าราชการครู หรือพนักงานราชการ 
 นายวิทยา  เกตุชู แจ้ง การรับครูผู้สอน/การขออัตราก าลังข้าราชการครู หรือพนักงานราชการ ถือเป็นเรื่อง
ใหญ่ เพราะทุกวิทยาลัยขาดแคลน ขณะนี้แต่ละวิทยาลัยใช้ครูผู้เช่ียวชาญเป็นหลัก จึงแจ้งแต่ละวิทยาลัยควรได้รับการ 

จัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู… 



 
จัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู จ านวน 2 อัตรา ต่อวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีแต่วิทยาลัยขาดมาต้ังแต่ต้น 
 นายพันศักด์ิ  โรจนากาจ แจ้ง ในเรื่องของการขออัตราก าลังข้าราชการครู และพนักงานราชการ จะต้องให้
ประธานเป็นผู้ลงนามในเรื่องของความต้องการบุคลากร  
 นายนิยม  แสงวงศ ์กล่าวว่า ควรจัดท าหนังสือแจ้ง ความจ าเป็นในการการขอเรื่องการสอบบรรจุแต่งต้ัง ครู 
สาขาวิชาช่างอากาศยาน ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยประธาน อ.กรอ.อศ เป็นผู้ลงนาม 
 นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาช่างอากาศยาน น่าจะ
มีครูคืนถิ่น เพื่อเป็นช่องทางน าคนเก่งกลับมาท างานให้สถานศึกษา 
 นายพันศักด์ิ  โรจนากาจ แจ้งว่า ขอให้ประธานพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติของครูประจ า และครูผู้เช่ียวชาญ 
และขอให้ประธานลงนามถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการขอต าแหน่งให้กับสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาช่างอากาศยาน โดยขออัตราก าลังข้าราชการครู จ านวน 2 อัตรา และ พนักงานราชการ 
จ านวน 2 อัตรา ต่อสถานศึกษา 
 ดร.บุญรักษ์   ยอดเพชร กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน และสถานประกอบการต่างๆ ท่ีมุ่งมันช่วยกันพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ และ
ร่วมผลักดันผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาให้ได้รับโอกาสมีงานท า และได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะ ท้ังนี้ก็พร้อมท่ีจะ
ด าเนินการในส่วนท่ี คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ เสนอเพื่อให้เดินต่อไปได้ พร้อมท้ังรับทราบปัญหาการ
ขาดแคลนครู และแจ้งให้ 6 วิทยาลัย ดูเงื่อนไขอัตราครูท่ียังได้ไม่ครบ โดยยึดมาตรฐานท่ีจัดการเรียนการสอน ว่า
ต้องการครู แบบไหน อย่างไร ท่ีเป็นครูประจ าการ และงบประมาณท่ีจะต้องจ้างครูผู้เช่ียวชาญ จะใช้งบประมาณ
อย่างไร ตรงนี้จะต้องระบุให้ชัดเจน ให้เร็วท่ีสุด ท้ังนี้อยากได้ข้อมูล ของวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่าง
อากาศยาน เพื่อน าเข้าท่ีประชุมเวทีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงได้ต่อไป 
3.4 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นายวิทยา  เกตุช ูแจ้งว่า นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นจะต้องจบตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 

วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการบิน สาขาวิชา ช่างอากาศยาน ดังนี้ 
3.4.1 ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3.4.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.4.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
3.4.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษาก าหนด และ “ผ่าน”       

ทุกภาคเรียน 
3.4.5 ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน หรือผ่านการ

ทดสอบศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) (THAI-TEP) ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 40 

3.4.6 ได้คะแนนทุกรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้คะแนนเฉล่ียทุก
รายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อสอบ TOEIC  ผู้รับผิดชอบโครงการ………  
2. โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติครูประจ าการในหลักสูตร Power plant ผู้รับผิดชอบโครงการ……….. 
3. โครงการการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างอากาศยาน ผูรั้บผิดชอบโครงการ………. 
4. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาวิชาช่างอากาศยานและสาขาวิชา อื่น  ๆ         
ในอุตสาหกรรมการบิน ผู้รับผิดชอบโครงการ…. 

5.โครงการสถานศึกษาต้นแบบ… 
 



 
5. โครงการสถานศึกษาต้นแบบสู่สถาบันฝึกอบรมด้านนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน Approved Training 
Organizations (ATO) ผู้รับผิดชอบโครงการ…. 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
5.1 การแข่งขันทักษะช่างอากาศยานระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

นายวิทยา  เกตุชู  แจ้ง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างอากาศยาน ทักษะการปรับค่าแรงบิดและการห้ามลวดเพื่อความปลอดภัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มี 6 วิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอากาศยานเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 – 2563 ก าหนดการแข่งขัน ทฤษฎี  20% ปฏิบัติ 60% น าเสนองานภาษา      
อังกฤษ 20%  

ประธาน แจ้งให้ฝ่ายอนุกรรมการและเลขาฯ เสนอรายละเอียดโครงการแข่งขันทักษะ ฯ เพื่อจะร่วมกัน
พิจารณาว่า คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพ
อุตสาหกรรมการบิน จะให้การสนับสนุนอะไรได้บ้าง 
 5.2 การพัฒนาไปสู่สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน Approved Training Organizations (ATO) 
 นายศุภมิตร  เส็มสัน แจ้งว่า วิทยาลัยเทคนิคถลาง มีแผนการยกระดับเป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างอากาศยานตาม
มาตรฐานการบินสากล ตรงตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO โดยขอการรับรอง
ของกรมการบินพลเรือนหรือส านักงานการบินพลเรือน (CAAT) ในปัจจุบัน ให้วิทยาลัยเทคนิคถลางเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมด้านการบิน  (Approved Training Organization ,(ATO) ซึ่งจัดท ามือเพื่อขอการรับรองเป็น ATO และ
ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเชิญผู้เช่ียวชาญ จากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องประชุมเพื่อหารือในการก าหนดทิศทางในการผลิตและพัฒนา ช่างอากาศยานเพื่อขอการรับรองให้เป็น 
Approved Training Organization (ATO) ต่อไป ขณะนี้อยู่ในกระบวนการร่างคู่มือเพื่อขอการรับรองเป็น ATO 
ตามประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เร่ืองรับรองสถาบันและหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบิน  
พ.ศ.2562 
ความพร้อมการขอการรับรองเป็น ATO 
มีห้องเรียนท่ีได้มาตรฐานส าหรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทาง จ านวน 4  หลัง ประกอบด้วย 
  1. อาคารเรียนทฤษฎี   จ านวน 2 ห้อง 
 2. อาคารปฏิบัติการช่างอากาศยาน Aircraft  Maintenance  Workshop  
 3. อาคารปฏิบัติการช่างอากาศยาน วัฒนา  นรินทร์ 
 4. อาคารปฏิบัติการช่างอากาศยาน พร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน  
ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามตามหลักสูตรโดยมีครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานอาชีพ 

1. เครื่องบินรุ่น CH 750 ขนาด 120 แรงม้า ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา Weight and Balance ตรงตาม
มาตรฐาน ICAO D0c 7192 Training Manual Part D-1 Aircraft Maintenance, Chapter 5.1  

 2. ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน (Aircraft Maintenance Practices Trainer ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา  
Aircraft Assembly, Rigging and Control Cables ตรงตามมาตรฐาน ICAO D0c 7192 Training Manual Part 
D-1 Aircraft Maintenance ,Chapter 5.3 (5.3.17) ประกอบด้วย 
  2.1 ชุดฝึก  Wire  Locking  Training  Panal 
  2.2 ชุดฝึก Wire  Harness  Training  Panal 
  2.3 ชุดฝึก Control  Serfaces  Hardware  Installation  Panal 
  2.4 ชุดฝึก Fuel Lines and Fittings Installation 
  2.5 ชุดฝึก  Pitot-static Lines and Fittings Installation 
 3. ชุดเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน ( 2 เครื่อง)  ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา Reciprocating Engine 
(Piston Engine)  ตรงตามมาตรฐาน ICAO D0c 7192 Training Manual Part D-1  Aircraft  Maintenance 
,Chapter 6.3 (6.3.20) 
 



4. ชุดปฏิบัติการส่ือสารอากาศยาน…   
 

 4. ชุดปฏิบัติการส่ือสารอากาศยาน  ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา  ระบบส่ือสารอากาศยาน  ตรง 
ตามมาตรฐาน ICAO D0c 7192 Training Manual Part D-1  Aircraft  Maintenance ,Chapter 8.1- 8.6 
 5. ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่(Composite) ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา Composite Material 
and Plastic Practical Skill ต ร ง ต าม ม าต รฐ าน  ICAO D0c 7192 Training Manual Part D- 1 Aircraft  
Maintenance ,Chapter 5.3 (5.3.23)  
 6. อุปกรณ์สาธิตทดลองอากาศพลศาสตร์ ใช้ประกอบการเรียนรายวิช า Weight and Balance ตาม
มาตรฐาน ICAO D0c 7192 Training Manual Part D-1  Aircraft  Maintenance ,Chapter 5.1  
    7. อุปกรณ์ปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์ในอากาศยาน ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา Fluid Lines and 
Fittings เพื่อฝึกตรงตามมาตรฐาน ICAO D0c 7192Training Manual Part D-1 Aircraft Maintenance ,Chapter  
5.3 (5.3.12)  
    8. อุปกรณ์ทดสอบเครื่องยนต์อากาศยานแบบลูกสูบ ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา Reciprocating Engine 
(Piston Engine) ตรงตามมาตรฐาน ICAO D0c 7192 Training Manual Part D-1 Aircraft Maintenance 
,Chapter 6.3 (6.3.20)  
       9. ชุดฝึกทดสอบอปุกรณ์ช่วยเสริมก าลังขับอากาศยาน ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา Gas Turbine Engine 
for Aviation , Propulsion ตามมาตรฐาน ICAO D0c 7192 Training Manual Part D-1  Aircraft Maintenance 
,Chapter 6.5 (6.5.1-6.5.20)  
       10. ชุดฝึกระบบไฟฟ้าล้อลงจอดอากาศยาน ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา Aircraft Landing Gear, 
Hydraulic, Pneumatic, Fuel Position & Warning System ตรงตามมาตรฐาน ICAO D0c 7192  Training 
Manual Part D-1  Aircraft  Maintenance ,Chapter   5.4 (5.4.1-5.4.3)   
     11. ชุดเครื่องมือช่างอากาศยาน (2 ชุด) ใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐาน 
      12. ชุดฝึกTear Down Reciprocating Engine ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา Reciprocating Engine 
(Piston Engine) ตรงตามมาตรฐาน ICAO D0c 7192 Training Manual Part D-1  Aircraft  Maintenance 
,Chapter 6.3 (6.3.20)   
 13. ชุด Cutaway  เครื่องยนต์ใบพัด ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา  Gas Turbine Engine for Aviation , 
Propulsion ตรงตามมาตรฐาน ICAO D0c 7192 Training Manual Part D-1  Aircraft  Maintenance ,Chapter 
6.5 (6.5.1-6.5.20)  
      14. ชุดทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน 12 สถานี ทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่าง
อากาศยาน เพื่อทดสอบสมรรถนะทางช่างอากาศยานตาม มาตรฐานของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ด้านสื่อการเรียนการสอน พัฒนาสื่อในรายวิชา เช่น 
  1.ไฟฟ้าอากาศยาน หน่วยการเรียน แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ  
  2.ไฮดรอลิกอากาศยาน หน่วยการเรียน ระบบเบรก ผ้าเบรก และอุปกรณ์ประกอบ  
  3.เครื่องวัดประกอบการบิน หน่วยการเรียน เครื่องวัดระยะสูง 
  4.เครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน หน่วยการเรียนกระบอกสูบ ลูกสูบ และอุปกรณ์ 
  5.ระบบอรรถประโยชน์ หน่วยการเรียนระบบประตูฉุกเฉิน และอุปกรณ์เคล่ือนย้ายผู้โดยสาร 
แนวทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ เพื่อการเป็นสถานศึกษาการรับรองเป็น Approve Training Organization 
(ATO) ของสาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง ดังนี้ 

• ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการผลิตและพัฒนานักศึกษา รวมถึงการสนับสนุนช้ินส่วนอากาศยาน 
สนับสนุนผู้เช่ียวชาญมาสอน สนับสนุนการพัฒนาครู สนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกันพัฒนา
หลักสูตร พัฒนารายวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO Doc. 7192 รวมท้ังมีการวัดผลและประเมินผล
ร่วมกับเครือข่ายต่อเนื่อง 

• หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ICAO Doc. 7192 สร้างความเช่ือมั่นใจในความรู้ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 



การพัฒนาครู… 
 

 
• การพัฒนาครู สาขาช่างอากาศยานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์ในสถานประกอบการและมีการ

พัฒนาการสอนอย่างจริงจัง 
• ผู้เรียนสาขาช่างอากาศยาน มีทักษะภาษาอังกฤษดีและสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
• ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาช่างอากาศยานมีงานท าร้อยละ 100 
• สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับดีมาก 
• ผู้เรียนได้รับการฝึกอาชีพหรือการฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้น  
• ยกระดับไปสู่สถานศึกษาท่ีได้การรับรองเป็น Approve Training Organization (ATO) จากส านักงานการ

บินพลเรือน (CAAT) 
ปัญหา / อุปสรรค  / ข้อเสนอแนะ 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุง 
• ไม่มีครูท่ีจบตรงสาขาท่ีเกี่ยวกับช่างอากาศยาน 
• การเพิ่มอัตราก าลังคนข้าราชการท่ีได้รับสนับสนุนยังไม่เพียงพอ 
• งบประมาณ ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
• ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสูง 
• ครุภัณฑ์ราคาแพง 
• การวางแผนก าลังคนด้านครูผู้สอนตาม Carrier Part ท่ีเป็น MODEL ท่ีเริ่มต้นจากครูอัตราจ้างสู่พนักงาน

ราชการสู่การเป็นข้าราชการ เป็นความยั่งยืนและตอบโจทย์ทุก ๆด้านของความมั่นคงและความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
นายวณิชย์   อ่วมศรี  กล่าวชื่นชมวิทยาลัยเทคนิคถลาง ว่าค่อนข้างเร็ว แต่อยากให้ต้ังคณะท างาน เพื่อจะได้
ร่วมกันศึกษาเกณฑ์ รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ท้ังนี้ให้เชิญ บุคลากรของ ส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย และผู้เช่ียวชาญจากสถานประกอบการต่างๆ เพื่อร่วมให้ค าปรึกษา ท้ังนี้กระบวนการในการ
ด าเนินการ ประสงค์ให้แยกเป็น 3 ข้อ  
1.การด าเนินการ 2. การประเมิน 3. แนวปฏิบัติหรือแผนภาพรวมใหญ่ เพื่อให้วิทยาลัย ท่ีด าเนินการหลัง  ได้
เดินไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
ประธาน แจ้ง ให้อนุกรรมการและเลขาฯ ด าเนินการจัดต้ังคณะท ำงำนเพื่อจัดท ำคู่มือกำรรับรองให้เป็น 
สถำบันกำรฝึกอบรมด้ำนกำรบิน Approved Training Organizations (ATO) ท้ังนี้จะต้องมีตัวแทนจาก 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เข้าร่วมเป็นคณะท างานด้วย  

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
  6.1 สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมสังเกตการณ์ น าเสนอความพร้อมในการเปิดสาขาด้านอุตสาหกรรมการบิน โดย
สรุป สถานศึกษาละ 3 นาที 
  นายวิทยา  เกตุชู  แจ้งว่าการประชุมครั้งนี้เราได้เชิญสถานศึกษาท่ีมีความสนใจ และพร้อมท่ีจะเปิดหลักสูตร
ท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ด้วย จึงขอให้แต่ละท่านได้แนะน าตัวเองต่อท่ีประชุม 
  นายนิรุตต์  บุตรแสนดี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวขอบคุณท่ีให้เข้าร่วมสังเกตการณ์
ในครั้งนี้ได้รับฟังส่ิงดีๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินในวันนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มีความสนใจในเรื่องของ
อุตสาหกรรมการบิน และสถานท่ีต้ังวิทยาลัยฯอยู่ใกล้สนามบิน มีความมุ่งมั่นท่ีจะเปิดสาขาธุรกิจการบิน และตอนนี้
ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขางาน
ธุรกิจการบิน รับนักศึกษารุ่นแรก ประมาณ 20 คน 
  นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีเคยเปิด
สาขาวิชาช่างอากาศยานมาแล้ว ประมาณปีการศึกษา 2558 ณ ตอนนั้นท าเป็นโครงการบ ารุงติดต้ังช่างซ่อมอากาศ
ยานขนาดเล็ก อยู่ในแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม มีนักศึกษาประมาณ 20 คน และรุ่นท่ี 2 มีนักศึกษาท่ีส าเร็จ 



การศึกษาประมาณ 19 คน… 
 

 
การศึกษาประมาณ 19 คนและได้หยุดจัดการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2560 และขณะนี้วิทยาลัยฯถือว่ามี
ความพร้อมในระดับหนึ่ง ท่ีจะเปิดหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 
  นางสาวนวรัตน์ ยอมี   หัวหน้าแผนกวิชา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ แจ้งว่าเนื่องด้วย
ผู้อ านวยการติดภารกิจ จึงเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์แทน วิทยาลัยฯเปิดสาขาบริหาร สาขาการท่องเท่ียว สาขา
การโรงแรม และคาดว่าน่าจะมีโอกาสในการเข้าร่วมในการเปิดสาขาด้านอุตสาหกรรมการบิน แต่ครั้งนี้ก็เข้ามารับฟัง
ว่าวิทยาลัยฯของเรามีความพร้อมเพียงใดในการท่ีเปิดสาขาดังกล่าว และขอขอบพระคุณในเรื่องของการให้ความรู้ใน
วันนี้ และจะน ารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ครั้งนี้เข้าหารือร่วมกับผู้อ านวยการและทีมงานในการ 
เตรียมความพร้อมต่อไป 
  นายจักรภพ เนวะมาตย์ วิทยาลัยเทคนิคตาก มีความสนใจในสาขาวิชาช่างอากาศยาน และขอขอบคุณท่ีให้
โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ครั้งนี้ วิทยาลัยฯหวังว่าจะมีโอกาสได้เดินร่วมกันไปกับกลุ่มอาชีพ
อุตสาหกรรมการบิน 
  ดร.วรรณา ตันประภัส ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยมีศูนย์ภาษาเป็นของตัวเอง มีความ
สนใจหลักสูตรธุรกิจการบิน นักศึกษามีพื้นฐานทางด้านภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยฯจึงมีความสนใจ ขอขอบคุณ
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน เราใช้หลักในการเรียนรู้จากผู้ท่ีท ามาก่อน เป้าหมายใน
การเปิดรับนักศึกษา ประมาณ 60 คน เรามีความเช่ือมั่นว่าส่ิงต่างๆท่ีเราได้ศึกษาเราสามารถท่ีจะพัฒนาให้เป็น
สถาบันเอกชนแห่งแรกที่มีความเป็นเลิศ ในสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
  นายบันลือศักด์ิ  นันทะพักษ์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการให้เข้าร่วมประชุม
สังเกตการณ์ในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ยังไม่มีเป้าหมายท่ีจะเปิด แต่วันนี้มาเพื่อจะศึกษารายละเอียด เพื่อ
น าเสนอผู้อ านวยการ เพื่อจะดูว่าปีการศึกษาหน้าจะมีแนวโน้มท่ีจะเปิด ส่วนความพร้อมเรามีเกิน 80% ในการเปิด
ทุกสาขาพรีเมี่ยม (Premium) มีความน่าจะเป็นไปได้ท่ีจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภายภาคหน้า 
  นายเทพชัย  ร่มโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานท่ีวิทยาลัยเทคนิคถลาง เมื่อกลับ
จากการศึกษาดูงานก็ได้เตรียมความพร้อม วิเคราะห์หลักสูตร ในการเปิดสาขาวิชาช่างอากาศยาน และพร้อมท่ีจะ
เปิดสาขาช่างอากาศยาน 
  ประธานแจ้ง ให้ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการฯ สรุปรายงานการประชุมและส่งให้อนุกรรมการทุกท่าน  

 เลิกประชุมเวลา 17.45 น.         
 
 

(นางสาวจุรีพร   เมฆา) 
        ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางกาญจนา   ตัณทราวัฒน์พันธ์) 
        ตรวจ/ทาน 

 
 
 


