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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ที่
คม
/๒๕๕๔
วันที่
เรื่อง รายงานการไปราชการ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
อ้างถึงคาสั่งที่ 369/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ให้ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
ข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภูมิภาครองรับ
การเปิดเสรีด้านการค้าและการบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (Institute for Trade and
Development-ITD) หัวข้อ “กระแสโลก กระแสภูมิภาค การเตรียมตัวเป็นพลเมืองอาเซียนและอาชีวะอาเซียน”
ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม ภูเก็ต เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ตนั้น
ดิฉันนางสุภาณี เอาทองทิพย์ เป็นข้าราชการครู ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว จึงขอ
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาดังปรากฏในรายงานการอบรม ประชุม และสัมมนาภายในประเทศดังที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(นางสุภาณี เอาทองทิพย์)
ครู ค.ศ. ๓
ทาหน้าที่พิเศษ หัวหน้างานความร่วมมือ
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รายงานการอบรม ประชุม และสัมมนาภายในประเทศ
1. ชื่อ นางสุภาณี นามสกุล เอาทองทิพย์ ตาแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ชานาญการพิเศษ
2. สังกัด แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
3. เรื่องหรือสาขาวิชาที่อบรม/ประชุมสัมมนา เรื่อง ภูมิภาครองรับการเปิดเสรีด้านการค้าและ
การบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (Institute for Trade and
Development-ITD) หัวข้อ “กระแสโลก กระแสภูมิภาค การเตรียมตัวเป็นพลเมืองอาเซียนและ
อาชีวะอาเซียน”
4. สถานที่อบรม/ประชุม/สัมมนา ณ โรงแรม ภูเก็ต เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
5. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดการอบรม/ประชุม/สัมมนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (ITD) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
6. ระหว่างวันที่ 9-10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
7. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา
งปม.
บกศ. รวมเป็นเงิน 5,450 บาท (4 คน)
8. รายละเอียดในการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ข้อมูลเบื้องต้น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมมื อกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นทั่วทุกภูมิภาค ครั้งนี้เป็นการจัดในภูมิภาค ภาคใต้ โดยมอบหมายให้
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเป็นผู้ประสานงาน ดาเนินการจัดการประชุมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้เรื่องภูมิภาคศึกษา
รองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีเจตคติที่ดีต่อประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน
อีกทั้ง มุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ในเชิงภูมิภาคศึกษา
เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียน อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่รับผิดชอบ
ในการจัดอาชีวศึกษาต่อไป
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือบางส่วน ตลอดจนผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน หัวหน้าส่วนราชการและองค์การภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 312 คน
****วิทยาลัยเทคนิคตรังเข้าร่วมสัมมนาจานวน 3 คน ตามคาสั่งวิทยาลัยเทคนิคตรังที่ 369/2554
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ได้แก่
1. นายประสงค์ อยู่ทอง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
2. นายประยุทธ แคนยุกต์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรังฝ่ายวิชาการ
3. นางสุภาณี เอาทองทิพย์
ครู คศ. 3 ครูผู้สอนแผนกวิชาการเลขานุการ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานความร่วมมือ
โดยมี นายสุนทร เหมือนเลื่อน ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานขับรถ
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วิทยากร : จาก ITD และวิทยากรที่เป็นเครือข่ายของ ITD ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นผู้บรรยาย
ได้แก่ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยากรจากสภาพัฒน์ฯ เป็นต้น และร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่การแข่งขันใน
ระดับมาตรฐานสากล
การจัดสัมมนา จานวน 4 รุ่นละ 2 วัน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่
3-4 มีนาคม 2554 จัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2554 จังหวัดชลบุรี จัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่
9-10 มิถุนายน 2554 ณ จังหวัดภูเก็ตจัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต (รุ่นอบรม)
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2554 จังหวัดเชียงใหม่ จัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ความเป็นมาของ ITD สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD เกิดจากการที่
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม UNTAD (ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา)
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 รัฐบาลไทยได้ลงนามความร่วมมือกับ UNTAD จัดตั้ง ITD ขึ้นเพื่อสร้างเสริมศักยภาพ
ให้กับบุคลากรในทวีปเอเชีย ในด้านการค้าและการพัฒนา
ภารกิจของ ITD ภายใต้กากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ITD ได้ดาเนินภารกิจฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทั้งไทยและต่างประเทศ และได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดประชุม การฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุนและการพัฒนา ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สอศ.
ITD ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับสอศ. มาตั้งแต่ปี 2551-2553 และได้มีการลงนามตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน กิจกรรมที่ ITD และ สอศ. ได้ดาเนินการร่วมกันแบ่งเป็นการพัฒนา
บุคลากรอาชีวะในหลาย ๆ กลุ่ม ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยและประเทศเพื่อนบ้านดาเนินการจัดโครงการค่าย
ความรู้ยุววาณิชตามจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดมุกดาหาร อุบลราชธานี อุดรธานี
หนองคาย เลย เชียงราย แม่ฮ่องสอนและตาก เป็นต้น เพื่อนานักศึกษาอาชีวศึกษาจากประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาชนจีนมา
เข้าค่ายร่วมกัน
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน จัดโครงการฝึกอบรมครูด้านการค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ให้แก่ครูผู้สอนวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและวิชาการตลาด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและขยายผลมาสู่ครูผู้สอนอาชีวศึกษาในสาขาเกษตรโดย
ดาเนินการจัดโครงการอบรมครูเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนด้านธุรกิจการเกษตรนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ด้านธุรกิจการเกษตร” เพื่อให้ครูมีความรู้เรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคนใน
ระดับอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพในการทาธุรกิจการค้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเปิดเสรี
ตลาดแรงงาน โอกาสและทิศทางอาชีวศึก ษาไทย” เพื่อให้ผู้บริหารอาชีวศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ
เตรียมพร้อมในเชิงรุก กาหนดทิศทางการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ และคงความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ รวมถึงการยกระดับความสามารถการแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล
4. การให้ความอนุเคราะห์วิทยากรแก่สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา ITD ให้การสนับสนุน
วิทยากรแก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมดาเนินการฝึกอบรม
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โครงการจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนานักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาต่าง ๆ ให้มีความรู้ทักษะวิชาชีพ
การเป็นผู้ประกอบการและถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และต่อยอดสินค้า
ลักษณะเรื่องที่อบรมและปฏิบัติการในโครงการ :ความเป็นมาของเรื่องที่อบรม
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสมาชิกมากกว่า 10
ประเทศ จะใช้กฎบัตรอาเซียนในการวางกรอบต่าง ๆ ของประเทศ ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
นโยบายการดาเนินงานตามปฏิญญาอาเซียน ได้แก่ การเผยแพร่ข่ าวสาร ข้อมูลและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน
ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในกลุ่ม อาชีวะเพื่อให้สามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ในการเคลื่อนย้ายแรงงานในระหว่างประเทศสมาชิก มาตรฐานและคุณภาพ ของการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา
ในปีงบประมาณ 2554 นี้ ITD มีแผนที่จะดาเนินงานร่วมกับ สอศ. ตามโครงการบูรณาการความรู้
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “กระแสโลก กระแสภูมิภาค และการเตรียมตัวเป็น
พลเมืองอาเซียนและอาชีวะอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสานึกในการเป็นพลเมืองอาเซียนให้แก่
ผู้บริหารอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เตรียมพร้อมสู่การเป็นอาชีวะอาเซียน โดยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อนบ้ าน สร้างเด็ก
อาชีวะให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็ นอาชีวะอาเซียนต่อไปในอนาคต
หัวข้อเรื่องที่อบรม
1. เรื่อง “ประเทศไทยกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย...
ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการสถาบันระหว่างประเทเพื่อการค้าและการพัฒนา
2. เรื่อง “GMS กระแสภูมิภาคกับการเตรียมพร้อมสู่การเป็นอาชีวะอาเซียน” โดย...
ดร.ผุสดี พลสารัมย์ ผู้อานวยการหลักสูตร CEO MBA สาขาการประกอบการคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
นายวิมล ปั้นคง
หัวหน้าส่วนวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ดาเนินการอภิปราย
3. เรื่อง “การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเชิ งสร้างสรรค์ในงานอาชีวะ” โดย…
นายสุพิศ ประณีตพลกรัง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4
9. ปัญหาและอุปสรรคในการอบรม/ประชุม/สัมมนา
วิทยากร : นายวีระศักดิ โควสุรัตน์ วิทยากรบรรยายเรื่อง “กระแสโลก (Global Trends) ผู้อานวยการ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้ าและการพัฒนา ติดภารกิจไม่สามารถมาบรรยายได้
10. สรุปข้อคิดเห็นประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะนามาปรับปรุงใช้ให้ เป็น
ประโยชน์แก่ราชการ ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
1. จิตสานึกในการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและอาชีวะอาเซียน
2. สร้างเด็กอาชีวะให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
3. สนองนโยบายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่การเป็นอาชีวะอาเซียน

๕
ข้อเสนอแนะ
จัดทาเอกสารเผยแพร่แก่บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของวิทยาลั ยเทคนิคตรัง
สิ่งที่คิดว่าน่าจะนามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ คือ ร่วมพัฒนาผู้เรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาสู่การเป็นอาชีวะอาเซียน

(นางสุภาณี เอาทองทิพย์)
ผู้รายงาน
11. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และเรื่อง/โครงการที่จะมอบหมายให้ผู้อบรมปฏิบัติ
ต่อไป
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายอารักษ์ จะรา)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายประยุทธ แคนยุกต์)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
12. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................
(นายประสงค์ อยู่ทอง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. .........

