
รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน         
ด้านอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ 
ตามค าสั่งที่ สอศ 854/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00-13.00น. 
ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท 

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ผู้มาประชุม 

1. นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล ประธานที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะอนุกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชน  (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

2. นายพันธ์ศักดิ์  โรจนากาศ ผู้ชํานาญการด้านความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและ
อนุกรรมการ 

3. นายอธิชัย  เจริญธรรมานนท์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับและอนุกรรมการ 
4. นางสาวณัฐกมล  ตัณฑชน ผู้แทนนายกสมาคมค้าทองคํา 
5. นายบุญเลิศ  สิริภัทรวณิช นายกสมาคมช่างทองไทยและอนุกรรมการ 
6. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร

ลาดกระบังและอนุกรรมการ 
7. นางแสงมณี   ทองนาคะ ผู้แทน บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
8. นายกิตติ   วงศ์จินดาเวศย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิกิ ไซมิช อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

และอนุกรรมการ 
9. นายสกลเวท  ศตะกรูมะ ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชวีศึกษาอาชีวศิลป์ 
10. ว่าที่ร้อยตรีบุญเติบ  บัวหลวง ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
11. นายภูษิต  ทองแป้น ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
12. นางสาววิภารัตน์  หมื่นเดช ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
13. นางสาวทัศนันท์  อุดมสิทธิเศรษฐ เจ้าหน้าทีส่ํานักความร่วมมือ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นายอนันต์  แสงวัณณ์ นายกสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

และอนุกรรมการ 
15. นายชมพล   พรจินดารัตน์ ผู้แทนนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 
16. นางสาวเบญจม์ภัทร์  แสงโสฬส ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 
17. นายกิตติศักดิ์  อุดมแดงอร่าม นายกสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย และอนุกรรมการ 
18. นางสาวบุบผา  เป็ดทิพย์ ผู้อํานวยการกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ สํานักความ

ร่วมมือ และอนุกรรมการ 
19. นายพรอนันต์  ภักดีบุญ ผู้อํานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง อนุกรรมการ

และเลขานุการ 

20. นายถนอมศักดิ์  นะโรภาส รองผู้อํานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 



อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายบุญส่ง  จําปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. นายอรรพล  สังขลาสี ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือ 
3. นายสมพล  เติมพิทยาเวช ประธาน บริษัท เท็ทดีไซน์ จํากัด 
4. นางนวลอนงค์  ธรรมเจริญ                        ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตลดา (สายวิชาชพี) 
5. นางโกสุมภ์ ว่องกสิกร                              ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1. นางสาวปณิดา  จันทร์วาน 
2. นายอภิรักษ์  รักชาติ 
3. นายธารา  ศักดาเดช 
4. นายกรวัล  เขียวขจี 
5. นายเชิดชัย  เอ่ียมเผ่าจีน 
6. นางสาวปภาดา  ไชยคุณ 
7.  นายประดิษฐ  เรืองสุวรรณ 
8. นายวิสูตร  โกเมนรัตนกุล 
9. นายทศพร  ถังมณี 
10. นางสาวกมลชนก  หิรัญทรัพย์ 
11. นางสาวพรทิพย์  แก้วแววน้อย 
12. นางสาวเบญจรัตน์  ทับทิมใส 
13. นางสําเรือง  สารมะโน 
14. นางสาวนงนภัส  ทวีวัฒน์ 
15.  นางสาวทัศมนต์  แสงช้าง 
16. นางสาวอัญชุลี  ภักดีบุญ 
17. นายมงคล  สาระพางค์ 
18. นางประภาพรรณ  ประเสริฐศรี 
19. นายธีรวัฒน์  ประจําเมือง 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
นายพรอนันต์  ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล 

ประธานคณะอนุกรรมการ ติดภารกิจ อาจเดินทางมาถึงที่ประชุมช้ากว่ากําหนด  จึงมอบหมายให้   นายพรอนันต์  
ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการ ดําเนินการประชุม 

- นายพันธ์ศักดิ์  โรจนากาศ ผู้ชํานาญการด้านความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและอนุกรรมการ ได้เสนอ
ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการ 1 ท่าน ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราว โดยให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 



- นายถนอมศักดิ์  นะโรภาส  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้เสนอ นายบุญเลิศ  สิริภัทรวณิช 
นายกสมาคมช่างทองไทยและอนุกรรมการ  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ี นายถนอมศักดิ์  นะโรภาส เสนอ  
- นายบุญเลิศ  สิริภัทรวณิช ไดท้ําหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ไว้วางใจให้ปฏิบัติน้าที่ประธานในที่ประชุม  และมอบหมายให้ นายพรอนันต์  ภักดีบุญ อนุกรรมการและ
เลขานุการดําเนินการแจ้งวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 1.1  นายพรอนันต์  ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ทราบว่าในครั้งนี้
เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.)  กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ  ตาม
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ 854/2561 และเนื่องจากมีอนุกรรมการบางท่านเกษียณอายุราชการ  
และมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง ทางประธานแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการตําแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
     1. แต่งตั้ง  นายอดิศัย ทองธวัช ผู้อํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช  ปฏิบัติน้าที่
อนุกรรมการ  แทน นางพรทิพย์  บัวจันทร์  ผู้อํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช   

2. แต่งตั้ง  นายพรอนันต์  ภักดีบุญ ผู้อํานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  ปฏิบัติน้าที่
อนุกรรมการและเลขานุการ แทน นางจิตรา  อนุกูลเรืองกิตติ์  ผู้อํานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทอง
หลวง     

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1.2   นายพรอนันต์   ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการ ได้แนะนํา

คณะอนุกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 1.3 นายพรอนันต์  ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ 

ตามกรอบ อ.กรอ.อศ. จํานวน 9 ข้อ ดังนี้ 
ข้อที่ 1. ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนากําลังคน

อาชีวศึกษา(กรอ.อศ.)  
ข้อที ่2. ประสานงานข้อมูลกําลังคนในแต่ละกลุ่มอาชีพในทุกระดับ เพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินการวิจัย

และพัฒนาการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา   
ข้อที่ 3. ประสานและให้ข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ    

การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการและร่วมผลักดันผู้สําเร็จอาชีวศึกษาให้ได้รับโอกาสการมีงานทํา และได้ รับค่าตอบแทน
ตามสมรรถนะ  

ข้อที่ 4. ประสานงานและสนับสนุนการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการในแต่ละกลุ่มอาชีพ  

ข้อที ่5. ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถและประสบการณ์ของครู
อาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ  

ข้อที ่6. ร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกําลังคนของประเทศเป็นการเร่งด่วน  
ข้อที ่7. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา โดยให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมใน

การแนะแนวการศึกษาเพ่ืออาชีพ  



ข้อที ่8. ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาไทยไปสู่มาตรฐานอาเซียนและสากล  
ข้อที่ 9. แต่งตั้งคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิด

ประสิทธิภาพ 
         มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 1.4 นายพรอนันต์  ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการ ได้รายงานสรุปผลการ

ประชุมร่วมกับกลุ่ม อ.กรอ.อศ.ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี สรุปได้ดังนี้ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เชิญ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้าน

การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุม   ที่ห้องประชุม 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นั้น ในวันที่ 18 มิถุนาคม 2562 นายพรอนันต์ ภักดีบุญ เลขานุการ       
อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ เข้าร่วมประชุมในนามประธาน อ.กรอ.อศ. กลุ่มอัญมณีและ
เครื่องประดับ  ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ การประชุมภายใต้หัวข้อ การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาในการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการให้ครูอาชีวศึกษาสามารถก้าวทันเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง  โดยท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธ านการ
ประชุมและ จัดให้มีกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ จํานวน 23 สถาน
ประกอบ โดยมีท่านดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดร.สุภัทร จําปาทอง 
เลขาสภาการศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานสนับสนุนการลงนาม และกิจกรรมนําเสนอผลงานการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของกลุ่ม อ.กรอ.อศ. แต่ละกลุ่มอาชีพเพ่ือนําเสนอผลงานและสภาพปัญหาการขับเคลื่อนการพัฒนา
กําลงัคนร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จะได้รวมรวมปัญหาแนวคิดไปเสนอรัฐมนตรีใหม่ต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวระที่ 1.5 นายพรอนันต์  ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการ แจ้งกรอบแนวทางการ

ดําเนินงาน อ.กรอ.อศ. ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 8 ด้าน ดังนี้  
1. ความต้องการกําลังคน   
2. พัฒนาหลักสูตร   
3. ความร่วมมือ   
4. วิจัยความพึงพอใจ   
5. พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ   
6. การประชาสัมพันธ์   
7. พัฒนาครูฝึกในสถานศึกษา   
8. พัฒนาผู้เรียน 

 - นายพันธ์ศักดิ์  โรจนากาศ อนุกรรมการได้เสนอใช้ กรอบแนวการดําเนินงาน แนะนําให้แก้ไขเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบ อ.กรอ.อศ. เนื่องจากเป็นเนื้อหาเดียวกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 เวลา 11.15 น. นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน                
(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ เดินทางมาถึงท่ีประชุม  



 - นายบุญเลิศ  สิริภัทรวณิช  นายกสมาคมช่างทองไทยและอนุกรรมการ ประธานในที่ประชุมชั่วคราว 
กล่าวทักทาย นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  (อ.กรอ.อศ.)     
และมอบให้ท่านประธานทําหน้าที่ต่อ 
 นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  (อ.กรอ.อศ.)         
กล่าวทักทายต่อที่ประชุม และมอบหมายให้ นายพรอนันต์  ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการ แจ้งระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 1.6  นายพรอนันต์  ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินงานโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนไทย-จีนรูปแบบ ( Co-Certificate ) โดยมอบหมายให้      
นายถนอมศักดิ์   นะโรภาส  รองผู้อํานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการชี้แจงความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการ 

-  นายถนอมศักดิ์  นะโรภาส  รองผู้อํานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนไทย -จีนรูปแบบ      
( Co-Certificate ) ดังนี้  ครั้งที่ 1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561  และ ครั้งที่ 2 กาญจนาภิเษก  
วิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีพ านหยู               
แห่งนครกวางโจว วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ซึ่งผลการลงนามในครั้งนี้ ได้ข้อตกลงความร่วมมือกับ
ประเทศจีน ดังนี้ 
  1. มอบทุนการศึกษา ปีละ 20 ทุน 
  2. ให้ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฟรี 
  3. ให้ค่าเบี้ยเลี้ยงกับนักศึกษา 1,000 หยวนต่อเดือน (5,000 บาท)  
  4. ให้ค่าเบี้ยเลี้ยงครูอาจารย์ที่ไปควบคุมดูแลนักศึกษา ประมาณ 1,000 หยวนต่อเดือน 
(5,000 บาท) โดยนักศึกษาและครูต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และค่าวีซ่า         

นายพรอนันต์  ภักดีบุญ  ได้ชี้แจงรูปแบบการเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้  
ภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียนและศึกษาในประเทศไทย 
ภาคเรียนที่ 2 เดินทางไปศึกษาประเทศจีน 
ภาคเรียนที่ 3 และภาคฤดูร้อน เดินทางกลับมาศึกษาในประเทศไทย 
ภาคเรียนที่ 4 เดินทางไปศึกษาประเทศจีน 
ภาคเรียนที่ 5-6 ฝึกงานในสถานประกอบการของจีน 
เมื่อนักศึกษาเข้ารับการศึกษา ใน ครบ 2 ปี ผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของประเทศไทย  และเมื่อครบ 3 ปี จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

นายพรอนันต์  ภักดีบุญ  ได้แจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าการจัดการอาชีวศึกษาไทย-จีน โดยวันที่ 
22 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม จะส่งครูกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง เข้ารับการอบรมอาชีพระยะ
สั้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีพานหยู แห่งนครกวางโจว จํานวน  7 คน และจะส่งนักศึกษาเข้ารับ
การศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีพานหยู แห่งนครกวางโจว ในภาคเรียนที่ 2 ประมาณเดือน
กันยายน พ.ศ.2562 จํานวน 20 คน เป็นนักศึกษาสังกัดบริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จํากัด สาขาวิชาช่างทอง
หลวง  สาขางานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี 



ในการนี้นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล ประธานที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ    
ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง  และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 1.7 นายพรอนันต์  ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการ  ได้รายงานความก้าวหน้า

การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2562 ในสาขาวิชาที่สนับสนุนการผลิต
กําลังคน กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ โดยแจ้งให้ทราบว่ากาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง      
ได้เป็นประธานในการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 2 สาขา คือ สาขาวิชาช่างทองหลวง และเครื่องประดับอัญมณี 
ได้ดําเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง  ขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เพ่ืออนุมัติต่อไป และใช้จัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.8 นายพรอนันต์  ภักดีบุญ  อนุกรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษ์เพ่ิมปริมาณผู้เรียน ของสถานศึกษาในกลุ่มอาชีพอัญมณีและ
เครื่องประดับ  ในสาขาวิชาที่สนับสนุนการการผลิตกําลังคน กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ  ปีการศึกษา 
2562 ของสถานศึกษาในเครือข่ายกลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ  ดังนี้ 

1. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ได้ทําการแนะแนวการศึกษาร่วมกับ บริษัท แพรนด้า จิวเวลลี่ จํากัด
(มหาชน) ตามโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ 

- โรงเรียนโนนสูงศรีธานี    ผลที่ได้รับ 9 คน 
- โรงเรียนกระฐินหนองเครือชุด  ผลที่ได้รับ 8 คน 
- โรงเรียนบ้านดอนกลาง  ผลที่ได้รับ 4 คน 
- โรงเรียนบาบกราด  ผลที่ได้รับ 10 คน 
- โรงเรียนด่านขุนทด  ผลที่ได้รับ 5 คน 
- โรงเรียนโคกกระช่ายโนนกลุ่ม ผลที่ได้รับ 6 คน 
- โรงเรียนบ้านหลุมข้าว  ผลที่ได้รับ 6 คน 
2. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง  ได้ทําการแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ 
- โรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดลําปาง และจังหวัดตาก ร่วมกับบริษัท แพรนด้า จิวเวลลี่ จํากัด(มหาชน) 

ผลที่ได้รับ 29 คน 
- โรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ร่วมกับบริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จํากัด 

ผลที่ได้รับ 104 คน 
- โรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดน่าน ร่วมกับบริษัท ดอยซิลเวอร์ จํากัด  ผลที่ได้รับ 11 คน            

และกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างองหลวง ได้ทําการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ อีก เช่น 
- ร่วมกับสมาพันธ์อัญมณีและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าอัญมณีและ

เครื่องประดับ ครั้งที่ 63 วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
โดยมีเป้าหมาย ผู้เข้าชม 1000 คน   

- ได้มีโอกาสต้อนรับสื่อมวลชนต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และผลงานนักเรียน
นักศึกษา และได้รับการตีพิมพ์จากนิตยสารต่างประเทศ 



- กาญจนาภิเษกวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน อ.กรอ.อศ. กลุ่มอัญมณีและ
เครื่องประดับจัดทําปฏิทินตั้งโต๊ะ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ จํานวน  1000 ชุด  

- กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมกับศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศาลายา และผู้ให้การสนับสนุน             
จัด “งานสร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ํางานช่างทอง ครั้งที่ ๔ (The 4th RG Art Thesis & Special 
Projects Exhibition 2018)” ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีเป้าหมาย 7 วัน ผลที่ได้รับ  ผู้เข้าชม 2000 คน และได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ จํานวน 10 ช่องทาง 

- นายภูษิต  ทองแป้น  ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงการ
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชว่า ได้ดําเนินการแนะแนวการศึกษาและ
สอนวิชาชีพให้กับโรเรียนขยายโอกาสในจังหวัดนครศรีธรรมราช และกล่าวถึงปัญญาหาในการจัดการเรียนการ
สอนว่ามีบุคลากรไม่เพียงพอ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.9 นายพรอนันต์  ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการรับ 
นักเรียน นักศึกษา  ในสาขาวิชาที่สนับสนุนการการผลิตกําลังคน กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ      
ของสถานศึกษาต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี   สาขางานตกแต่งประกอบตัวเรือนและ
ประดับอัญมณี ระดับปวช.1 จํานวน 114 คน  

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขางานเครื่องประดับอัญมณี  ระดับ
ปวช.1 จํานวน 20 คน และ สาขาวิชาช่างทองหลวง  สาขางานเทคนิคการทําต้นแบบและการหล่อ
เครื่องประดับ ระดับปวส.1 จํานวน 8 คน  

3.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี  สาขางานออกแบบเครื่องประดับ 
ระดับปวช.1 จํานวน 28 คน  
 4. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี  สาขางานออกแบบเครื่องประดับระดับ
ปวช.1 จํานวน 13 คน และ ระดับปวส.1 จํานวน 11 คน  
 5. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  สาขาวิชาช่างทองหลวง  และสาขาวิชาเครื่องประดับอัญ
มณี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รวม 265 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รวม 67 คน  รวมทั้งสิ้น  322  คน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา  



 นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  (อ.กรอ.อศ.) มอบหมาย
ให้ นายพรอนันต์  ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.)  
กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ แจ้งเรื่องเสนอพิจารณา ต่อไป 

นายพรอนันต์  ภักดีบุญ อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจ้งวาระการพิจารณา ดังนี้ 
 4 .1 แนวทางการพัฒนาครูด้วยการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ                               

ให้ครูอาชีวศึกษาสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
นายพรอนันต์  ภักดีบุญ   อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอให้มีการส่งครูให้เข้ารับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยขอความอนุเคราะห์จากภาคเอกชน(สถานประกอบการ) ให้รับ
ครูผู้สอนในสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณีและสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยใช้ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ช่วงปิดภาคเรียน    
โดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง  ยินดีที่จะเป็นศูนย์ประสานงานให้สถานศึกษาต่างๆ และจากการ
สํารวจเบื้องต้น ความต้องการของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา          
ที่เก่ียวข้องมีความต้องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดังนี้ 

1.เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปแกรม 3D 
2.เทคโนโลยีการวิเคราะห์อัญมณี 
3.เทคโนโลยีการฝังอัญมณี 

  4.เทคโนโลยีการข้ึนรูปเครื่องประดับ  
- นายพันธ์ศักดิ์  โรจนากาศ ผู้ชํานาญการด้านความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและอนุกรรมการ 

เสนอให้มีการพัฒนาครูโดยใช้สถานประกอบการในพ้ืนที่ของสถานศึกษาอาชีวะเป็นที่ฝึกประสบการณ์  
- นายชมพล   พรจินดารัตน์  ผู้แทนนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับแสดงความ

คิดเห็นสนับสนุนการพัฒนาครูด้านทักษะฝีมือให้ทันเทคโนโลยี และให้จัดทํารายละเอียดเพ่ือส่งไปให้สถาน
ประกอบการพิจารณาต่อไป  

- นายอธิชัย  เจริญธรรมานนท์  นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับและอนุกรรมการ  
แสดงความคิดเห็นสนับสนุนและให้ นายพรอนันต์  ภักดีบุญ   เลขานุการคณะอนุกรรมการ จัดทําโครงการ 
พร้อมระบุวันเวลาที่แน่ชัด แล้วเสนอไปยังสถานประกอบการต่างๆ 
 - นายกิตติ   วงศ์จินดาเวศย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิกิ ไซมิช อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด          
และอนุกรรมการ ยินดีที่จะรับครูเข้าพัฒนาศักยภาพ และกล่าวเสริมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการออกแบบ
ของสถานประกอบการว่ามีความทันสมัยกว่าของที่สถานศึกษามี เมื่อครูได้รับการพัฒนาแล้วก็อยากให้
สถานศึกษามีโปรแกรมที่ทันสมัยให้ครูและนักเรียนได้ทําการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ต่อไปด้วย  

มติที่ประชุม เห็นขอบ และให้ด าเนินการจัดท าโครงการ 
 

4.2 แนวทางการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 
 นายพรอนันต์  ภักดีบุญ   อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถาน

ประกอบการตามมาตราฐานการจัดอาชีวศึการะบบทวิภาคี หลักสูตร 30 ชม. จํานวน 2 รุ่น คือ 



รุ่นที่ 1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ ประจําปีการศึกษา 
2562 ณ ห้องประชุม Emerald  เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  วันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม    
พ.ศ.2562 

รุ่นที่ 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ANGORA 
BALLROOM  โรงแรมเวสตเกต เรสซิเดนซ์ อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  วันที่  29 – 30 สิงหาคม     
พ.ศ.2562 

-  นายถนอมศักดิ์  นะโรภาส  รองผู้อํานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ กล่าวเสริมว่าถ้าสถานประกอบการใดประสงค์ส่งครูฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการเข้าร่วม
โครงการให้ติดต่อมายังกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  

- นายพันธ์ศักดิ์  โรจนากาศ ผู้ชํานาญการด้านความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและอนุกรรมการ    
ได้แสดงความคิดเห็นว่า การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนั้น การใช้
ระยะเวลา 4 วันติดต่อกันเป็นเวลาที่นานเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อการทํางานในสถานประกอบการ        
จึงเสนอให้มีการจัดอบรมเป็นช่วงๆตามหัวข้อการอบรม  และเก็บรวมรวบให้ครบชั่วโมงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

4.3 แนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
นายพรอนันต์  ภักดีบุญ   อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

เครื่องประดับอัญมณีผู้เรียนอาชีวะ ครั้งที่ 1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนในสาขาวิชา
เครื่องประดับและอัญมณี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้มีเวทีเข้ารับการแข่งขันทดสอบยกระดับมาตรฐานฝีมือ 
และเป็นการประชาสัมพันธ์การเรียนในสาขาวิชาดังกล่าว จํานวน 2 ทักษะ คือ ทักษะอาชีพช่าง
เครื่องประดับอัญมณี และทักษะการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม3D ตามเอกสารรายเอียด  สถานที่ 
ณ โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ  รีสอร์ท  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ.
2562 โดยขออนุเคราะห์ท่านประธานลงนามในโล่เกียรติยศเพ่ือมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน 

- นายพันธ์ศักดิ์  โรจนากาศ ผู้ชํานาญการด้านความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและอนุกรรมการ 
เสนอให้มีการแข่งขันการอกแบบบรรณจุภัณฑ์เพ่ิมเติมในครั้งหน้า เนื่องจากปัจจุบันมีหลายเวทีที่จัดให้มีการ
แข่งขันออกแบบตัวชิ้นงานเป็นจํานวนมาก แต่ยังไม่มีเวทีที่จัดแข่งขันการออกแบบรรจุภัณฑ์มากเท่าที่ควร 
นายพันธ์ศักดิ์  โรจนากาศ จึงเล็งเห็นว่าบรรจุภัณฑ์มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าตัวชิ้นงานจึงอยากให้ มีการ
แข่งขันในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
       

4.4 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
นายพรอนันต์  ภักดีบุญ   อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย

ความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือจัดพิธีบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ การขับเคลื่อนจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สร้างความ
เข้าใจรูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับเครือข่ายสถานประกอบการใหม่ และยกย่องเชิดชูเกียรติ



ครู ครูผู้สอน ครูฝึกในสถานประกอบการ และสถานประกอบการ ดีเด่น  ประมาณต้นเดือนกันยายน พ.ศ.
2562 สถานที่ในจัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

- นายบุญเลิศ  สิริภัทรวณิช นายกสมาคมช่างทองไทยและอนุกรรมการ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ควรที่จะเป็นกิจกรรม
นําร่องและดําเนินการจัดในปีงบประมาณ2563 ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

4.5 แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
นายพรอนันต์  ภักดีบุญ   อนุกรรมการและเลขานุการ ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

เพ่ือสร้างภาพลักษ์เพ่ิมปริมาณผู้เรียนตอบสนองการผลิตและพัฒนากําลังคนกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ 
โดยจัดกิจกรรมนําสื่อมวลชนสายกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ    
ทวิภาคีสถานประกอบการต้นแบบ เพ่ือสัมภาษณ์และถ่ายทํากิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอาชีพ        
เพ่ือนํามาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน จํานวนสื่อมวลชนประมาณ 20 คน โดยกําหนดสถานประกอบการ 
บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จํากัด และบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) ในช่วงประมาณปลายเดือน
กันยายน โดยขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ในเรื่องอาหารว่างและของที่ระลึก ให้กับสื่อมวลชน 

- นายพันธ์ศักดิ์  โรจนากาศ ผู้ชํานาญการด้านความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและอนุกรรมการ    
ได้เสนอให้นําผลงานผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องประดับและอัญมณีจากสถานศึกษาต่างๆ ในกลุ่มอัญมณีและ
เครื่องประดับมาแสดงโชว์ และมีการสอนอาชีพภายในงาน โดยร่วมมือกับเครือข่ายกาญจนาภเษกวิทยาลัย  
ช่างทองหลวง เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา  โดยจัด 4 ภาคทั่วประเทศ  และจัดประชุม
คณะอนุกรรมการในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อผู้แทนจากสถานประกอบการจะได้ร่วมตอบคําถาม แนะนําอาชีพ ให้กับ
ผู้ที่เข้าชมงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงศักยภาพของกําลังคนอาชีวศึกษา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
         
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 นายบุญเลิศ  สิริภัทรวณิช นายกสมาคมช่างทองไทยและอนุกรรมการ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึง
ความเคลื่อนไหวภาคอุตสาหกรรมของประเทศพม่า  โดยสมาพันธ์เครื่องประดับอัญมณีของประเทศพม่าได้ให้
ความสนใจในรูปแบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของกาญจนาภิเษกวิทยลัย  ช่างทองหลวง เพ่ือนําไปปรับ
ใช้จัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพเครื่องประดับอัญมณีในประเทศพม่า โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการรับสมัครและ
พัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพรองรับต่อภาคอุตสาหกรรมอัญมณีในประเทศอาเซียน และมีความประสงค์
จะดําเนินการลงนามความร่วมมือกับประเทศไทย ทางกาญจนาภิเษกวิทยลัย  ช่างทองหลวง เสนอให้ทาง
สมาพันธ์ดําเนินการผ่านภาคราชการของประเทศพม่า  เพ่ือลงนามในระดับรัฐบาลหรือสํานั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนสมาคมช่างทองไทยจะให้การช่วยเหลือและประสานงานในระดับ
ภาคเอกชนเท่านั้น 

นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  (อ.กรอ.อศ.)             
ได้นําเสนอมุมมองทิศทางการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่มีหลายประเทศต้องการ
เป็นฐานการผลิต เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน สําหรับคณะอนุกรรมการชุดนี้การดําเนินงานและการ
ขับเคลื่อน ต้องมองนโยบายของรัฐบาลว่าให้เรายังเป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้อยู่หรือไม่ สําหรับการพัฒนา



บุคลากรในอนาคตในวงการอุตสาหกรรมได้มีสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้อง เช่น Big data และ AI  เราจะต้อง
พิจารณาว่าต่อยอดอย่างไร  ส่วนไหน  ที่เราจะกระโดดและเห็นด้วยที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง 
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ด้วยการแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องประดับอัญมณีภายใต้ความร่วมมือ
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  

 นายพรอนันต์  ภักดีบุญ  อนุกรรมการและเลขานุการ  ได้แจ้งกําหนดการประชุมครั้งต่อไป          
โดยกาญจนาเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เสนอจัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. 
และเชิญคณะอนุกรรมการทุกท่านร่วมพิธีมอบรางวัลให้ผู้ที่เขา้แข่งขันทักษะ 
 
เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 
 
 
 
                                                             
    (นางสาวเบญจรัตน์  ทับทิมใส)                                                      (นายถนอมศักดิ์   นะโรภาส) 

       ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 
 


