
 
 
 

สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
 (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน คร้ังที่ 1/2562 

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น. 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
  มอบหมายงาน 

ประธาน : มอบหมายให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ตามเรื่องการเสนอหลักสูตรธุรกิจการบิน ท่ีส านัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และต้องเข้าบอร์ดใหญ่เพื่อพิจารณาหลักสูตรธุรกิจการบิน ภายในเดือน 
มิถุนายน 2562 
ประธาน : มอบหมายให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง เข้าร่วมประชุม การเตรียมการแข่งขันทักษะสาขาวิชา
ช่างอากาศยานระดับชาติ แล้วน ารายละเอียดต่างๆ มาแจ้งให้ (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ทราบ 
ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือ : แจงการจัดสรรงบประมาณตามแผนการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 ต่าง  ๆโดย
มอบหมายผู้รับผิดชอบดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมและยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพในหลักสูตรสาขาธุรกิจการบิน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและได้มาตรฐานระดับสากล ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
งบประมาณ จ านวน 40,000 บาท(ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 

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

3. โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติครูประจ าการในหลักสูตร Power plant ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแก่น 
งบประมาณ 110,000บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)                  

4. โครงการการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างอากาศยาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
งบประมาณ 230,000บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)                           

5. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาวิชาช่างอากาศยานและสาขาวิชาอื่นๆ
ในอุตสาหกรรมการบิน ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)                           

นายวณิชย์ อ่วมศรี : มอบหมายให้ ส านักความร่วมมือ ท าหนังสือแจ้งให้สถานศึกษา ท่ีรับผิดชอบ ในแต่ละโครงการเร่ง
ด าเนินการได้เลย 
นายสาโรจน์  ขอจ่วนเต๋ียว : มอบหมายให้ นางสาวบุบผา เป็ดทิพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศส านัก
ความร่วมมือ และ นายวิทยา เกตุชู ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง อนุกรรมการและเลขานุการ ประสานก าชับให้
วิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอากาศยาน เข้าประชุมทุกครั้ง ถ้าผู้อ านวยการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้       
ก็ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม และ มอบหมายให้ ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือ และ นางสาวบุบผา เป็ดทิพย์ ตรวจสอบ
ว่าวิทยาลัยไหนไม่เข้าร่วมประชุม ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พร้อมจะก้าวต่อ ก็ให้เอาออก และอาจมีการขอคืนครุภัณฑ์ เพื่อ
จัดสรรให้วิทยาลัยท่ีพร้อม และให้ นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือ ต้ังกรรมการขึ้นตรวจสอบ 

นายวณิชย์ อ่วมศรี… 



 
 
 
นายวณิชย์ อ่วมศรี : มอบหมาย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง และนางสาวกชกร บุษราภรณ์ รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ตรวจสอบหลักสูตรของบริษัทการบินไทย จ ากัด จัดขึ้น ว่ามีหลักสูตรใดบ้างท่ีสามารถส่งบุคลากรของ   
แต่ละวิทยาลัยเข้าร่วมได้ 
นายวณิชย์ อ่วมศรี : มอบหมายให้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยท้ัง 6 แห่ง ใน อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน รายงาน
ผลนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา สถานท่ีท างาน อัตราเงินเดือนท่ีได้ มีงานท ากี่คน เรียนต่อกี่คน และยังไม่มีงานท ากี่คน 
นายอดุลย์ พิมพ์ทอง : แจ้งปัญหากรณีรับครูท่ีจบปริญญาตรี มาสอนสาขานี้ เช่น จ้างตามวุฒิ ในต าแหน่งครูพิเศษสอน        
อัตราเงิน 8,740 บาท/เดือน สอนสองปีปรับขึ้นเป็น 9,600 บาท และมีค่าตอบแทนเกินภาระงาน ไม่เกินสัปดาห์ละ 12 
ชม. ชม. ละ 200 บาท หรืออาจจะให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร ว่าจะจัดสรรอย่างไร หรือครู ท่ีผ่านการอบรม และได้รับ
ใบประกาศมา ตีใบประกาศละ 3,000 – 3,500 บาท (อัตราต่อใบประกาศ 1  ใบ) คาดว่าจะเป็นส่ิงท่ีท าให้ครูอยู่ได้ ถ้าเรา
บริหารจัดการภายในวิทยาลัยได้ ก็จะสร้างความเข็มแข็ง ยั่งยืน ด้านครู บุคลากร แต่ท้ังนี้ขอความอนุเคราะห์ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดต าแหน่งพนักงานราชการ ให้แก่วิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่าง
อากาศยาให้ แต่ละสถานศึกษาปี ละ 1 คนได้หรือไม ่
พลอากาศเอก ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว : แจ้งปัญหาค่าตอบแทนของครูควรเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าเข้าปรึกษาประธานกรรมการ
การศึกษา ดร.ตวง อันตะไชย โดยเราต้องมี Detail ว่าแต่ละวิทยาลัยต้องการกี่คน วงเงินท่ีจะใช้จ านวนเท่าไร เพื่อจะได้ตกลงกับ
กระทรวงการคลังในขั้นต่อไป 
นายวณิชย์ อ่วมศรี : มอบหมายให้ นายอดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นฝ่ายประสานงาน  
การจัดโครงสร้างอัตราก าลังของครูสาขาวิชาช่างอากาศยาน โดยประสานกับวิทยาลัยอีก 5 แห่ง เพื่อร่วมปรึกษากับ       
ดร.ตวง อันตะไชย และน าข้อมูลท่ีได้แจ้งให้ทุกคนทราบ พร้อมท้ังเสนอทางตรงต่อผู้บังคับบัญชาด้วย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง : แจ้งขอข้อมูลแต่ละวิทยาลัย ส่งให้วิทยาลัยเทคนิคถลาง เพื่อจะน าไปท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับ บริษัท KURU TV GROUP ให้ประสานโดยตรงกับ นางสาวกชกร บุษราภรณ์ รอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง หมายเลขโทรศัพท์ 076 - 621 - 428  และ 087 – 587 – 7777 
นายพชรภณ วีระกิจพานิช : แจ้งสถานศึกษา ให้เน้นในเรื่องความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาของนักศึกษา  
ประธาน : แจ้งว่าควรมีการประชุม ปี ละ 2 ครั้ง หากครั้งใดประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะขอให้มีผู้ท่ีท าหน้าท่ี
แทนประธานได้โดยในช้ันต้นนี้ขอให้ นายวณิชย์ อ่วมศรี ช่วยท าหน้าท่ีแทนหากจ าเป็น ท้ังนี้เพื่อให้งานเดินต่อไปได้          
โดยไม่ติดขัด 
นายพชรภณ วีระกิจพานิช : แจ้งการจัดอบรมโครงการ Train The Trainer ท่ีจัดโดยวิทยาลัยเทคนิคถลางได้รับการ
ช่ืนชมจากผู้เช่ียวชาญว่าสามารถท าให้เข้าใจกระบวนการสอนเพิ่มมากขึ้นมีประโยชน์มาก 
นายวณิชย์ อ่วมศรี : ช่ืนชมเครือข่าย ของสาขาวิชาช่างอากาศยานว่ามีความเข็มแข็งมาก 
ประธาน: แจ้งหากมีสถานศึกษาไหนท่ีต้องการเปิดสาขาวิชาช่างอากาศยาน แต่ยังไม่ได้เข้ามา ก็ให้เข้ามาร่วมประชุมสังเกตุ
การณ์ กับ อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ในครั้งต่อไปเพื่อจะได้รับรู้ถึงส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีเป็นปัญหา 
นายวณิชย์ อ่วมศรี : แจ้งปัญหาเรื่องของคะแนนโทอิค TOEIC ต้องเป็นไปตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน หากตลาด
ต้องการ 450 เราก็ต้องต้ังเกณฑ์คะแนนอยู่ท่ี 450 อาจจะต้องมีการปรับเปล่ียนเกณฑ์ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

ปิดประชุม 17.40 น.. 
สรุปรายงานการประชุม โดยวิทยาลัยเทคนิคถลาง 

 อนุกรรมการและเลขานุการ อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน 


