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แนวทางการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงาน 
บรรยายโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ 
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  เชียงใหม่ อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 9 มกราคม 2554  เวลา 13.45 – 15.00 น 
 

 
ขอบคุณรองเลขาธิการทั้งสามท่าน ที่กรุณาน าการประชุมตอนเช้า และรองเลขาธิการฯ พันธุ์ศักดิ ์

โรจนากาศ พร้อมวิทยาลัยที่ส่งทีมงานไปคว้ารางวัลแกะสลักมาได้ สองรางวัล  มีหลายเร่ืองที่จะหารือและ
เล่าให้ฟัง ทั้งเร่ืองทบทวนในปีงบประมาณ 2553 และเตรียมการส าหรับปีงบประมาณ 2554   
 

 เร่ืองแรก  ขอบคุณส าหรับการท างานที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2553  มีหลายเร่ืองที่เป็นผลงาน
โดดเด่นและประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้ มาจากความร่วมแรงร่วมใจและความเสียสละ ความตั้งใจ ของ
ผู้อ านวยการฯ ต่าง ๆ รวมทั้งส่วนกลาง    
 

คงทราบว่า ผลงานอาชีวศึกษามีมากมาย ในช่วงปี 2553 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ การจดังานวันครูโลก 
เมื่อเดือนสิงหาคม เป็นเร่ืองที่ รู้ตัวกระชั้นชิด จากการท างานก็ผ่านไปได้ด้วยดี   นายกรัฐมนตรี ได้กรุณาไป
เป็นประธาน  รัฐมนตรีว่าการฯ และรัฐมนตรีช่วยฯ ทั้งสามท่านก็ไปร่วมงาน  ดีใจที่แต่แรกเป็นความร่วมมือ
ที่ไม่ใช่อาชีวศึกษาท า แต่สุดท้ายก็มาเป็นผลงานอาชีวะเด่ียว ๆ  เลยได้โชว์ผลงานเต็มที่ มีคนร่วมงาน
ประมาณ แสนคนและมีประเทศต่าง ๆ มาร่วมสัมมนาทางวิชาการ ถึง 28 ประเทศ และส่งหนังสือมาแสดง
ความยินดีกับเรามากมาย  นั้นเป็นความส าเร็จในเชิงวิชาการอย่างสูง ส าหรับปี 2553 
 

การจัดงานต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เน่ืองจากปีที่แล้ว มีเร่ืองความขัดแย้งทางการเมือง         
ดังนั้น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งสองครั้งในเดือนสิงหาคมและธันวาคม เป็นส่วนที่อาชีวศึกษาท า
เต็มที่ สนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความปรองดอง และถวายความจงรักภักดี   ส าหรับงานเฉลิม 
พระเกียรติพระนางเจ้าฯ ได้ท าเต็มที่และได้ลงหนังสือพิมพ์ทั่วทุกฉบับ  และเดือนธันวาคม ก็ยิ่งใหญ่มาก          
มีนวตักรรมหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้น เช่น   การผลิตเคร่ืองปั่นไอศกรีม  น้ าพุดนตรี  การบรรเลงดนตรีกลางน้ า  
 

อีกเร่ืองโดดเด่นตอนจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  คือ Fix it Center  และการแข่งขันทักษะต่าง ๆ  
ในช่วงสองครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาเสด็จมาทั้งสองครั้ง  พวกเรามีโอกาสได้เข้าเฝ้า
และกราบบังคมทูลในหลายเร่ือง  
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 การเตรียมการส าหรับนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  คงทราบว่า เป็นนโยบาย

ของรัฐบาล  ต้องขอบคุณหลาย ๆ คน ที่ช่วยกันตรวจเอกสารคู่มือ  กว่าจะออกมาเป็นคู่มือ นโยบายเรียนฟรีฯ 
ที่ได้น าไปใช้ปฏิบัติ    ปี 2554 จะชัดเจนในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณและการรับนักเรียนส าหรับ ปวช. 
ปวส. ปทส. หลักสูตรระยะสั้น เทียบโอน รวมถึง Fix it Center ที่เคยบอกไว้ว่า จะรีบโอนเงินให้ทันที ก็ได้
ด าเนินการอย่างที่ได้พูดไว้ เชื่อว่า การสั่งการ เมื่อมีงบประมาณและคู่มืออย่างชัดเจน การบริหารน่าจะมี
คุณภาพ 
 

 คนพันธุ์อา  ต้องชมการจัดคนพันธุ์อาส่วนภูมิภาคท าได้อย่างดี คัดเลือกมา จนกระทั่งเหลือ        
7 รางวัล และมาแข่งขันที่ กรุงเทพฯ ได้มีโอกาสไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยฯ  เห็นคนพันธุ์อาที่ยิ่งใหญ่  อันนี้
เป็นนักเรียน  แต่เข้าใจว่า ในปีนี้ 2554  ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ นริศรา จะท าครูพันธุ์อาด้วย   เป็นเร่ืองที่สานต่อ
กันว่า  “เด็กเก่งครูก็ต้องดี ผู้อ านวยการฯ ก็ต้องเลิศ”  คิดว่า เป็นเร่ืองน่าภูมิใจและน่าขอบคุณ



 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   มีมติ ครม. เร่ือง  การออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งก็ค้างอยู่ บัดนี้ก็เรียบร้อย
แล้ว ก็ให้ท่านผู้อ านวยการฯ ทราบว่า   ส่วนหน่ึงได้เรียนรัฐมนตรีช่วยฯ ไป รัฐมนตรีว่าการฯ จะน าเข้า ครม. 
เร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ทราบว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั้น พระราชกฤษฎีกาต้นร่างเรียบร้อยแล้ว   มีการเตรียมการ
ต่าง ๆ    

อีกด้านหนึ่ง ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า   อาชีวศึกษาพร้อมจะไปชี้แจง   
แต่ทั้งหมดท างานในลักษณะเครือข่าย จะมีทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีอาชีวศึกษาเป็นหลัก   
กระทรวงแรงงานและสภาพัฒน์ฯ  ในอนาคตอันใกล้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะเกิดขึ้น แล้วอาชีวศึกษาจะ
เป็นตัวหลักที่ผลักดันในเบื้องต้น  เมื่อไปสักระยะจะไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี  อาชีวศึกษาจะปล่อยมือตรงนี้แล้วจะดูในเร่ือง การจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ
และได้ ปวช. ปวส. ด้วย  ส าหรับกระทรวงแรงงาน ดูในแวดวงแรงงาน ใช้ทักษะในเร่ืองแรงงาน แล้วไป
เทียบคุณวุฒิวิชาชีพ  เป็นนโยบายที่รับจากนายกรัฐมนตรี  จากรัฐมนตรีว่าการฯ  และรัฐมนตรีช่วยฯ จะ
จัดตั้งแน่นอนในปีงบประมาณ 2554 นี้ 

 

ช่วงประสบภัยน  าท่วม   ต้องขอบคุณหลาย ๆ คน พอโทรศัพท์ไป ก็ไปเตรียมการให้หมดใน
วันรุ่งขึ้นนั้นเลย  และสามารถเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วมได้อย่างทันท่วงที  ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง                    
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เรือท้องแบน  สุขาลอยน้ า  ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์และอ่ืนๆ   รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาไปช่วย
ท าอาหาร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ขายผักพืชผลทางการเกษตรราคาถูก ได้รับค าชมจาก
นายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 1  ต้องขอบคุณอาชีวศึกษาที่เข้าไปช่วย ในเวลาที่ประเทศชาติประสบภัยพิบัติ และ
ผลงานออกมาดี  รู้ว่า  ทุกคนเหนื่อยมาก เป็นความมีน้ าใจ แม้ไม่มีงบประมาณให้ก็อุตส่าห์จัดถุงยังชีพ ไป
เบื้องต้นพลาง ๆ ก่อน ผลออกมาคนชมอาชีวศึกษามากเป็นผลงานในเร่ือง การมีจิตอาสา  ความสามารถ
ช่วยเหลือสังคม



 สถาบันการอาชีวศึกษา   เข้าใจว่า  มีการรอคอยในเร่ืองนี้   ขอรายงานความคืบหน้าว่า  ขณะนี้  
ได้มีการยกร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ขึ้นมา ซึ่งทางคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ว่า
ร่างเดิมม ีแต่การรวมสถานศึกษาในพระราชบัญญัติฯ นั้นพูดชัดเจนว่า มีทั้งการรวม  การแยก และการจัดตั้ง
ใหม่    

ฉะนั้น ขณะนี้ได้ยกร่างทั้งสามเร่ือง การรวม การแยกและการจัดตั้งใหม่  วิธีการด าเนินงาน โดย
ปกติทุกเร่ือง  จะมีคณะท างานก่อน หลังจากนั้น จะเชิญผู้อ านวยการฯ บางท่านเข้ามาระดมความคิดเห็น  
หลังจากนั้น จะเสนอที่ประชุมกรมฯ ซึ่งจะประชุมวันอังคารตอนเช้าทุกสัปดาห์  บางคร้ังจะเชิญประธาน
ภาคฯ  ผูอ้ านวยการฯ ที่เกี่ยวข้อง  ผู้อ านวยการฯ ในกรุงเทพฯ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้  
ความคิดเห็นด้วยกันและได้รับฟังจากหลายหน่วยงาน 

บางทีการดูในเชิงนโยบายอาจจะไม่รู้วิธีปฏิบัติ ผู้อ านวยการสถานศึกษาจะรู้กว่าผู้อ านวยการส านัก   
หลังจากนั้น จะสรุปเสนอ รัฐมนตรีช่วยฯ   รัฐมนตรีว่าการฯ  ถ้าเป็นเร่ืองใหญ่ ๆ จะเข้าใน 5 องค์กรหลัก 
เพื่อให้เลขาธิการท่านอื่น ๆ ได้ให้ข้อคิดเห็น เช่น สถาบันการอาชีวศึกษา  ซึ่งเร่ืองนี้ได้ผ่านการท างานโดยมี
รองเลขาธิการฯ ช่วยดูแล ผู้อ านวยการส านักฯ  ผู้อ านวยการฯ หลายคน ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไป
สังเคราะห์    

ขณะนี้เสร็จแล้ว  ส่วนหน่ึงจะเข้าที่ประชุมกรมฯ  อีกส่วนหน่ึงวันอังคารจะเป็นผู้ชี้แจงเองในการ
ประชุม  5 องค์กรหลัก หลังจากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาในวันที่ 19  มกราคมนี้  เชื่อมั่น
ว่าปี 2554 จะจัดต้ังได้ แต่จ านวนเท่าไร ที่ไหน ขึ้นอยู่กับความพร้อม     

ความพร้อมก็คือ สถานศึกษาพร้อม  เจ้าตัวเขารู้ หมายถึง ผู้อ านวยการฯ และครูรู้   เพราะการบริหาร
จัดการจะเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิง   มีความจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจกับผู้อ านวยการฯ  ให้ทราบภารกิจ
รับผิดชอบ และจ าเป็นต้องเตรียมทั้งงบประมาณ บุคลากร และอ่ืน ๆ  ซึ่งต้องถึงขั้นเรียกประชุมเป็นกลุ่ม ๆ 
เช่น เป็นกลุ่มรวม   กลุ่มแยก   กลุ่มจัดต้ังใหม่  อีกทั้งสามกลุ่ม   เลขาธิการฯ  รองเลขาธิการฯ  ต้องมาคุยแต่
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ละกลุ่มให้เข้าใจหน้าที่ภาระ ต่อไปจะเป็นอย่างไรและเจ้าตัวจะต้องยอมรับในภารกิจต่าง ๆ  ซึ่งคิดว่า              
ผู้อ านวยการฯ จะเข้าใจและร่วมมือในแต่ละเร่ือง    ก าลังจะประชุมกับท่านที่ปรึกษาฯ สิริรักษ์  รัชชุศานติ   
ผอ.เริงจิตต์  มีลาภสม  เร่ืองของหลักสูตรที่จะต้องใช้ในสถาบันการอาชีวศึกษา  ซึ่งคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายได้ด าเนินการมาพอสมควรแล้ว  แสดงให้เห็นว่า มีเร่ืองปลีกย่อยมากในเร่ืองสถาบันการอาชีวศึกษา 

 

 บุคลากร  เป็นเร่ืองที่ไม่ได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานต้ังแต่ปี 2551 จะเรียนให้ทราบว่า   
ส าหรับข้าราชการพลเรือน ว่างอยู่เกือบ 80 อัตรา ได้ด าเนินการบรรจุเกือบจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม  
ส าหรับข้าราชการครู ที่ว่าง 800 กว่าอัตรา  เร่ิมบรรจุประมาณ 200 อัตรา  และ 100 กว่าอัตรา  และอีก 118 
อัตรา  ซึ่งได้อัตราคืนจากการเกษียณอายุ  คร่าว ๆ   ประมาณเกือบ 500 อัตรา จะได้รับการบรรจุในปี 2554   

เน่ืองจากได้ท าการเกลี่ยอัตราตามกฎที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและด าเนินการมาเป็นระบบจนกระทั่งจะ
บรรจุช่วงสุดท้ายภายในปีนี้ ประมาณเดือนมีนาคม และเมษายนให้แล้วเสร็จ   บัญชีของรองผู้อ านวยการฯ ที่
จะขึ้นผู้อ านวยการฯ ซึ่งว่างอยู่  26 ต าแหน่ง ขณะนี้ได้เตรียมการแล้ว จะมีการสอบรองผู้อ านวยการฯ  ขึ้น
เป็นผู้อ านวยการ 26 อัตรา โดยวิธีการจัดสอบจะโปร่งใส จะมีการออกข้อสอบ และด าเนินขั้นตอนตาม
ระเบียบ    

ส าหรับรองผู้อ านวยการฯ  ได้เซ็นค าสั่งหมุนเวียนรองผู้อ านวยการฯ ไปเรียบร้อยแล้ว  จะมีที่ว่างอีก 
200  กว่าอัตรา  ผู้อ านวยการฯ บางท่านได้ต่อว่า  บางแห่งไม่มีรองผู้อ านวยการฯ  บางแห่งมีผู้อ านวยการและ
รองผู้อ านวยการฯ  ก็จะรีบบรรจุรองผู้อ านวยการฯ โดยเร็ว   การได้ขึ้นบัญชีอันดับต้น ๆ ก็ได้บรรจุก่อนตาม
ระเบียบฯ   

 

“การที่เราประชุมกันแล้ว อยากให้ผู้อ านวยการประชุมข้าราชการด้วย”  เช่น กลับจากวันนี้ ภายใน
เดือนมกราคม ถ้าเป็นไปได้ อาจจะคุยเฉพาะผู้บริหารวิทยาลัยฯ แล้วค่อยคุยทั้งหมดในเร่ืองของครู จากที่ได้
ไปเจอในต่างจังหวัด หรืออีเมล ก็น่าแปลกว่า  ท าไมครูไม่รู้ในเร่ืองที่ประชุมกันหรือในเร่ืองที่สั่งการ  ก็มี
หลายคนอาจจะไม่ได้ไปเล่าให้รองผู้อ านวยการฯ หรือหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ หรือครูในวิทยาลัย  

 

ส าหรับบัญชีครูผู้ช่วยฯ จะหมดให้เดือนสิงหาคม  แต่บางสาขา เรียกหมดแล้ว จะต้องมีการสอบใหม่  
ค าตอบไม่ได้ทั้งหมด 1,800  คน มีที่ว่าง 800 อัตรา  จะสอบได้เฉพาะสาขาที่หมดแล้ว   ทีนี้สาขาต่าง ๆ             
ผู้อ านวยการฯ บอกว่า ต้องการสาขานี้ ไม่ได้ขอสาขาโน้น  ก็ไม่สามารถส่งสาขาที่ผู้อ านวยการฯ ไม่ต้องการ



 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ หน้า 5 

 

ไปให้ได้  เพราะมีการเขียนเข้ามาถามกันว่า  ท าไมไม่สอบครูคณิตศาสตร์ หรือ บัญชีต่าง ๆ  แปลว่า ไม่ได้มี
การท าความเข้าใจกัน  ขอให้ให้กรุณากลับไปท าความเข้าใจด้วย การเรียกขึ้นมาบรรจุเรียกตามความต้องการ
ของผู้อ านวยการฯ ที่ส่งมาที่กรมฯ    

 

 การเตรียมรับนักเรียนในปี 2554 ได้ด าเนินการในส่วนต้นแล้ว  ต้องขอบคุณรองเลขาธิการฯ 
ประดิษฐ์ ระสิตานนท์  ที่ส่งให้เข้าร่วมประชุมกับ สพฐ. และกลับมาก็ได้มาเล่าให้ฟังว่า   เป็นเร่ืองน่าวิตกใน
การรับนักเรียนปีนี้ ถ้า สพฐ. มีนโยบายแบบนี้จะไม่มีใครมาเรียนอาชีวศึกษาเลย ก็ได้มาหารือว่า จะท า
อย่างไร   

จนกระทั่งออกมาเป็นอย่างที่เห็น  ขณะนี้นโยบายชัดเจน รัฐมนตรีว่าการฯ ประกาศเองว่า สนบัสนุน
ให้นักเรียนไปเรียนสายอาชีพ  ฉะนั้น การรับนักเรียนปีนี้ ฝากผู้อ านวยการฯ ทุกคน ขอให้ยืดหยุ่น  พยายาม
ให้โรงเรียนสามัญมาสมัครกับเรา  แต่บางครั้ง จะไม่มีใบรบ .  อาจจะใช้ใบแทน (ใบส าคัญ) รับรองมาก็ให้รับ  
แต่จะมีกรณีที่โรงเรียนไม่ให้ทั้งสอง ให้จดและรายงาน  เพราะในหลักการโรงเรียนจะท าแบบนั้นไม่ได้          
ให้ผู้อ านวยการฯ บอกลูกน้อง  การรายงาน เช่น ชื่อโรงเรียน  อยู่ในเขตพื้นที่  รายงานมาที่ สอ .  (ส านัก
อ านวยการ) 

ให้เตรียมการรับนักเรียนและจะมีกลุ่มศึกษานิเทศก์ไปกับประธานอาชีวศึกษาจังหวัด และ
ผู้อ านวยการบางคนในการรับนักเรียน  จะมุ่งไปในเขตพื้นที่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการฯ สั่งไปแล้ว เลขาธิการฯ 
สพฐ. สั่งไปแล้ว อาชีวศึกษาจะเข้านิเทศ โฆษณาไปให้เขาปล่อยนักเรียนมาเรียนกับอาชีวศึกษา  การรายงาน
จะได้รู้และจะได้คุยกับเลขาธิการฯ สพฐ. ต่อไป เน่ืองจากเป็นนโยบายออกมาแล้ว   ส่วนได้มาแล้วจะมา
หรือไม่มา ก็สุดแล้วแต่ใจเขา ใจผู้ปกครอง สุดแล้วแต่การโน้มน้าวของ อบต. และความพยายามของท่านที่
จะให้นักเรียนมาเรียน  เป็นการเตรียมต้นทาง  

อีกเร่ืองหนึ่งคือ   นักเรียนไม่อยากเรียนกับอาชีวศึกษา เพราะต่อปริญญาตรีไม่ได้   ขณะนี้                
รองเลขาธิการฯ ทั้งสามท่าน  รัฐมนตรีฯ ก็ทราบ จะคุยกับอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยราชมงคลและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยเป็นรูปธรรม  รองเลขาธิการฯ ประดิษฐ์ ระสิตานนท์  จะเป็น
ผู้รับผิดชอบเร่ืองนี้  ฉะนั้น การรับนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบ จะดูทั้งกระบวน ตั้งแต่จบโรงเรี ยนสายสามัญมา
เข้าที่อาชีวศึกษา ต่อด้วยอุดมศึกษา  ส่วนท้ายยังไม่ชัดเจน ส าหรับส่วนต้นได้ด าเนินชัดเจนแล้ว  

ตอนนี้ได้จัดต้ังหน่วยศึกษานิเทศก์แล้ว   แล้วแต่ละภาคจะมีศึกษานิเทศก์ ช่วยดูแล  มีงบประมาณให้
ส าหรับการด าเนินงาน และได้สั่งการเรียบร้อยแล้ว ให้ศึกษานิเทศก์ออกไปพร้อมกับอาชีวศึกษาจังหวัดและ
ไปท าความเข้าใจและรับนักเรียนให้ได้มากที่สุด  
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ปีนี้พื้นฐานจะรับนักเรียนรอบเดียว จะรับและสอบพร้อมกัน  รอบสองพื้นฐานไม่รับ แต่ให้มาที่
อาชีวศึกษา  อาจจะมีการแย้งว่า จริง ๆ แล้วนักเรียนอาจจะไม่มา  ได้เป็นนโยบายก็เก่งแล้ว นโยบายมันไม่ใช่
ท าได้ทุกอย่าง จึงให้รายงานด้วย   นโยบายที่สั่งออกไปแล้ว มีผลตามมาอย่างไร จะได้ไปพูดกับผู้ใหญ่แก้ไข
ได้ เพราะ สพฐ. คนมากกว่าอาชีวศึกษา  การพูดกับผู้อ านวยการฯ สี่ร้อยกว่าแห่งก็ไม่ได้เข้าใจกันหมด   แล้ว
จ านวนของ สพฐ. ซึ่งมีมากกว่า ก็อาจจะไม่เข้าใจตรงกันได้ทั้งหมด 

ส าหรับนักเรียนโควตาพิเศษที่ต้องมีการสอบเข้าของเรา เปิดสอบวันเดียวกัน มอบตัวพร้อมกัน          
แต่จะท ามากกว่าสองรอบและมีหนังสือเวียนไปให้กับสถานศึกษาและขอให้ปฏิบัติตามหนังสือ 

 

 ศึกษานิเทศก์    จ านวน 70 คน ในปีนี้ มีหัวหน้าศึกษานิเทศก์  และได้รับปากว่า จะผลักดันให้
เต็มที่ จะได้เห็นบทบาทของศึกษานิเทศก์ เข้าไปนิเทศการศึกษา ไม่ใช่เฉพาะในวิทยาลัยของอาชีวศึกษา
รัฐบาลแต่จะช่วยในเร่ือง การเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเอกชนด้วย  

 วิทยฐานะ  ในปี 2553 จะให้มีการตรวจวิทยฐานะของ ผู้อ านวยการฯ และครู อย่างรวดเร็ว        
มีค้างอยู่ประมาณ 1,400 ฉบับ ในแต่ละศูนย์ แต่ละภาค ได้จัดสรรงบประมาณ 6.5 ล้านบาทเพื่อให้รีบตรวจ
ผลงานวิทยฐานะ ให้ได้ภายในเดือนมีนาคม   

อีกส่วนหน่ึงจะจัดสรรงบประมาณให้ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  จัดอบรม
คือ ผู้อ านวยการ ช านาญการ (ระดับ 7) จะเป็นช านาญการพิเศษ (ระดับ 8)  และช านาญการพิเศษจะขึ้น
เชี่ยวชาญ (ระดับ 9) จะติวให้เป็นพิเศษและจะเชิญวิทยากรจาก ก.ค.ศ. อบรมชี้แนะ ผลงานวิทยฐานะไม่ผ่าน  
รวมทั้งจะพาวิทยากรเหล่านี้ไปดูงานของอาชีวศึกษา ว่า เรียน สอนวิชาชีพ มันไม่เหมือนเขียนหนังสือ แล้ว
ในอนาคตจะมีการพิจารณาผลงานเชิงประจักษ์  

เข้าใจในภาพรวมง่าย ๆ ว่า  ในปี 2554 นีต้้องการผลักดันให้ผู้อ านวยการฯ ส่วนใหญ่ได้ช านาญการ
พิเศษ (ระดับ 8)  แล้วผู้อ านวยการฯ ช านาญการพิเศษ (ระดับ 8)  ขึ้นเป็นผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)  
ให้ได้มากที่สุด  ไม่อยากให้มีผู้อ านวยการ ช านาญการ ในปีนี้ต้องท าให้ได้ ขอฝาก ผอ. บ ารุง  อร่ามเรือง ด้วย  
เพราะรัฐมนตรีช่วยฯ ได้สั่งหลายหนว่า  เลขาธิการฯ ได้ท าไปหรือยัง  ดังนั้น ผู้อ านวยการฯ อาจจะเสียเวลา
ในการท างานไปบ้างก็ควรจะให้ไป เพื่อให้ได้ช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ และได้รับรายงานเร่ืองที่ไม่
ผ่านโดย มีการเขียนสรุปมาให้ 3 ข้อ  คือ  หนึ่งบรรณานุกรมไม่มีคุณภาพ   สอง พิมพ์ไม่ดี   สาม หัวข้อ
เน้ือหาไม่ตรงกัน    
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ทั้งหมดคือ งานปี 2553 ที่ได้พยายามผลักดัน  ในปี 2554  แม้จะเริ่มมาแล้ว 3 เดือน  มี
อะไรบ้างอยากให้เป็นรูปธรรม 

 เร่ืองแรก การเทียบโอน   ต้องขอบคุณ ผอ.เริงจิตต์  มีลาภสมและทีมงาน และรองเลขาธิการฯ 
พันธุ์ศักดิ์   โรจนากาศ   การเทียบโอนฯ มีต าราออกมาแล้ว  อยากให้ดูร่วมกันและรีบสรุป ไม่ต้องคอยจาก
การประชุมสามภาค  ขอให้ผอ.เริงจิตต์และรองเลขาธิการฯ พิจารณาว่า การประชุมแต่ละภาคก็ให้ด าเนินการ
ไป  แต่อยากให้ออกหลักเกณฑ์ในวันนี้  หากหลักเกณฑ์นี้ท าไม่ได้ ก็ปล่อยไปก่อน ถึงปีการศึกษาหน้าแล้ว
ค่อยไปว่ากันอีกที  ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้อ านวยการฯ หลายท่าน  เข้าใจและเห็นใจ  เพราะในอดีตไม่มี
วิธีการแบบนี้    

วันน้ีเปลี่ยนนโยบายใหม่ต้องปรับตัวกัน  โดยจะมุ่งคุณภาพ  บอกว่า  หนึ่ง  อย่าเปิดมากจนเกินไป   
เปิดตามห้างฯ  จะมีก าลังคนมากพอหรือไม่ จะกระทบต่อการสอนในสถานศึกษาหรือไม่  แม้ว่า เงินจะลดลง
บ้าง ก็ได้จัดสรรไปให้ในเร่ืองเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างไม่อั้น ไม่ต้องไปหาเงินแบบนี้ได้หรือไม่   สอง 
สถานที่ให้เปิดใกล้ ๆ วิทยาลัย   สาม หากท าไปแล้วจะด าเนินการอย่างไรต่อ  ดังนั้น หากส่วนที่จบการศึกษา
แล้ว ก็ไม่ไปเปิดอีก ให้สถานศึกษาที่ใกล้ด าเนินการแทน  ซึ่งการเทียบโอนมีการหลอกล่อกันได้ง่าย  เอาชื่อ
อาชีวศึกษาไปขาย แล้วหลอกลวงประชาชน ท าให้เสียคุณภาพของการจัดการสอนสายอาชีพของอาชีวศึกษา  

 

 การปรับโครงสร้างของอาชีวศึกษา  จากข่าวหนังสือพิมพ์  พบว่า รัฐมนตรีว่าการฯ  ก าลังเร่งรัด
เร่ือง การปรับโครงสร้าง คิดว่า ชัดเจน ของการมีต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการฯ อีก 4 ต าแหน่ง ฝากหัวหน้า  
สราวุฒิ  ผึ่งประเสริฐ  ประการแรก คงต้องร่วมกันและดูกับรองเลขาธิการฯ ประเสริฐ บุญเรือง  ท าให้ชัดเจน
แล้วจะได้ไปประกบกับของกระทรวงฯ  เพราะว่า  สพฐ.  อาชีวศึกษา จะคล้ายกัน แต่ว่าของอาชีวศึกษาไม่
เหมือน แต่ละคนจะเป็นคนละสาขา   ปีนี้ต้องท าให้ได้เท่ากับว่า จะมีผู้ช่วยเลขาธิการฯ  ซี 9  จ านวน 4 คน  
สายบริหาร ซึ่งถือว่า เป็นการเติบโตของอาชีวศึกษา  เหมือนผู้อ านวยการฯ  ในอนาคตก็สามารถเติบโตเป็น
ผู้ช่วยเลขาธิการ รองเลขาธิการและเลขาธิการตามล าดับ เร่ืองนี้ต้องท าในเดือนมกราคม 

 

 การเผยแพร่ภาพลักษณ์   แม้ว่าจะโชว์ฝีมือไปมากมายในปีที่แล้วให้เป็นที่รู้จัก แต่ก็มีคนอีก
จ านวนมากที่ไม่เข้าใจว่า เรียนอาชีวศึกษาเป็นอย่างไร เรียนอาชีวศึกษาเรียนฟรี  เรียนอาชีวศึกษาไม่ได้มีแต่
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค มีวิทยาลัยอีกหลายแห่ง  เป็นเร่ืองได้รับนโยบายมาว่า ให้ท าเร่ืองของ
การเปิดบ้าน เปิดอาชีวศึกษาให้คนรู้ จะมีงาน  Open House  ที่จังหวัดเชียงราย   สิงห์บุรี   พระนครศรีอยุธยา    
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งาน Job Market  ส าหรับกลุ่มที่น้ าท่วมและฝึกอาชีพให้ใหม่  เร่ิมท าไปแล้วที่ กรุงเทพฯ  จะไปท าที่
นครราชสีมา   สงขลา  พิษณุโลก  เป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ให้ติดตลาด ติดหู ถือโอกาสนี้รับสมัคร
นักเรียน  และมีทีมศึกษานิเทศก์ช่วย   

ส าหรับสองเร่ืองนี้ ต้องขอบคุณหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม มอบให้ ผอ.พรลินี  ชัยรัตน์ กับ ผอ.ณรงค์  
เกษตรภิบาล  ช่วยดูในภาพใหญ่ แต่ละภาคจะมี ผู้อ านวยการฯ แต่ละคนไปช่วยดูแล  ส่วน Open House  
มอบ ผอ.กนกพรรณ เลาหไพศาล   

 

 ลูกเสือ   เป็นเร่ืองของการท าดีเพื่อสังคม ให้คนรู้จักเสียสละ รักธรรมชาติ รักในการจะท าอะไร
ให้ผู้อื่น เป็นหมู่คณะ  ต้องขอบคุณรองเลขาธิการฯ ประดิษฐ์  ระสิตานนท์ ช่วยเตือนตลอด  อยากจะขอร้อง
ผู้อ านวยการฯ ช่วยสนับสนุนกิจการลูกเสือด้วย  เดือนมีนาคม จะมีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญที่ค่ายลูกเสือ
ชลบุรี จะไปร่วมงานด้วยมีหลาย ๆ เร่ือง เช่น ลูกเสือจราจร   ซึ่งกรรมการลูกเสือคงจะเห็นได้ความพยายาม
ผลักดันนี้ 

 

 การออกข้อสอบ     การออกข้อสอบนักเรียนหรือออกข้อสอบส าหรับรองผู้อ านวยการฯ ที่จะขึ้น
ผู้อ านวยการฯ อยากให้โปร่งใส  จะตั้งคณะกรรมการส าหรับออกข้อสอบ จะเชิญส านักฯ หรือผู้รับผิดชอบ
มาออกและก าหนดแนวทางร่วมกัน จะเก็บตัวไม่ให้ติดต่อกับภายนอก  ส าหรับการออกข้อสอบนักเรียน  
รัฐมนตรีช่วยฯ บอกว่า  หากเลขาธิการจะอยู่ครบเทอมต้องท าให้อาชีวะมีคนอยากเข้า ไปวิ่งเต้นเหมือน
โรงเรียนเตรียมอุดมฯ  นี่เป็นนโยบาย  ผู้อ านวยการฯ ต้องช่วยกัน   เร่ืองออกข้อสอบจะขอ ผอ.เริงจิตต์        
มีลาภสม  ผอ.อ านวย  เถาตระกูล  ศึกษานิเทศก์และท่านรองฯ อ่ืนให้ช่วยดู 

 

 มาตรฐานของสถานศึกษา  ฝาก ผอ.เริงจิตต์ มีลาภสม  ทางคณะกรรมการใหญ่ มีเกณฑ์ออกมา 
และรองเลขาธิการฯ พันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ  ได้เซ็นไปแล้ว  แต่อยากให้ใคร่ครวญอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับการ
ประเมินสถานศึกษา  ให้เอาเข้าที่ประชุมกรมฯ อีกครั้งว่า  ถ้าปฏิบัติตามนี้จะท าได้หรือไม่ ติดขัดอะไร ก่อน
จะสั่งอย่างเป็นทางการ   ผู้อ านวยการฯ ทั้งหลายคงจะเห็นบ้างแล้ว
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 เตรียมตัวส าหรับจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  ปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ              
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ขอใหผู้้อ านวยการฯ ร่วมมือกับจังหวัด  หน่วยงานต่าง ๆ และ
สถานศึกษาของตัวเองด้วย จะท าอะไรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   นโยบายของรัฐบาลก็ชัดเจนใน
ปีนี้ งานที่จัดข้างคลองก็จะมีงานที่เฉลิมฉลองในเดือนสิงหาคม และงานฉลองวันเกิดกรมฯ วันที่ 19 และงาน
เฉลิมพระเกียรติฯ  ซึ่งเป็นงานใหญ่เดือนธันวาคม งานเหล่านี้เป็นการก าหนดโดยผู้อ านวยการต่าง ๆ ซึ่งคิด
ว่าเป็นสิ่งที่ดี ถือว่า มาเจอกันปีละสองครั้ง จะจัดเตรียมงบประมาณไว้ให้  ถือว่า ด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลในเร่ืองของ ความปรองดอง การเทิดทูนสถาบัน และเร่ือง 84 พรรษา 

 

 กองทุนครู   วันที่ 14 มกราคมนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ จะเชิญนายกรัฐมนตรีมาเปิดงาน  

รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เตรียมการจัดตั้งกองทุนครู มอบให้รองเลขาธิการฯ พันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ  คืนวันที่          

17  มกราคม 2554  เวลา 22.30  - 24.00 น. จะเป็นภาระของอาชีวศึกษา จะต้องรับโทรศัพท์และบริจาคเงิน 

เข้ากองทุนครู  ผู้อ านวยการฯ กรุณาโทรเข้ามาด้วย ท่านรองเลขาธิการฯ จะไป แล้วมีผู้อ านวยการวิทยาลัย

ส่วนกลาง จะช่วยรับโทรศัพท์และอื่น ๆ  เชิญชวนชาวต่างจังหวัด  คืนนั้นอาชีวศึกษาจะคู่กับอุดมศึกษา        

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงฯ  

 อนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา  ในคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีการจัดต้ัง อนุกรรมการปฏิรูปการอาชีวศึกษาขึ้นเป็นคร้ังแรก  ได้เข้าประชุม

และไปฟังร่วมกับเลขาธิการต่าง ๆ  ตอนนั้น คุณหญิงกษมา  วรวรรณฯ  ได้พูดว่า  เร่ืองส าคัญตอนนี้ที่จะต้อง

สนใจคือ  อาชีวศึกษา และทุกคนก็สนใจอาชีวศึกษา คิดว่ามันเป็น กระบวนการ  เป็นเวลา (Timing) ของการ

เรียนการสอนสายอาชีพ  หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือน รัฐมนตรีช่วยฯ ก็ได้เสนอทางที่ประชุมก็เห็นด้วยว่า เร่ือง

นโยบายต้องมีเร่ือง อาชีวศึกษา   

คณะนี้ ได้เรียนเชิญท่านรองเลขาธิการฯ ทั้งสามท่านอยู่ด้วย จะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 17 

มกราคม ตอนเช้า  ตอนนี้เตรียมข้อมูลต่าง ๆ และจะมีคณะท างานกลุ่มหนึ่งช่วยท า  เร่ืองหลัก ๆ ที่จะท าก็คือ  

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา และยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีเร่ือง

อ่ืน ๆ ที่จะน าเข้า ซึ่งอาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในเจ็ดคณะ 
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 เอสพี  ข่าว Top Ten  อาชีวศึกษาได้เป็นหมายเลข 2 เร่ือง เอสพี 2 ขณะนี้เงินงวดที่ 1 ของการ

จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ตามเอสพี 2 ออกไปเรียบร้อยแล้ว   วิทยาลัยต่าง ๆ ก็ได้ท าสัญญา และเตรียมส่งมอบ

ของแล้ว อยากให้ผู้อ านวยการฯ ช่วยตรวจสอบให้ตรงกับคุณสมบัติและคุณลักษณะ และการตรวจรับของ 

ขอให้ตรงกับสเปค  จะตั้งรองเลขาธิการฯ ประเสริฐ  บุญเรือง  เป็นประธานในการติดตาม และมี ผู้

อ านวยการฯ จ านวนหนึ่งช่วยดู ให้ดูคร่าว ๆ  ในส่วนที่จัดซื้อจัดจ้าง แล้วมีการส่งมอบของว่า เรียบร้อย

หรือไม่  เมื่อได้รับการจัดสรรให้ตรวจตราดูให้ดี สเปคที่มีกับสเปคที่ผู้ขายมามันตรงกันหรือไม่  และวิธีเก็บ

รักษาอย่างไร สภาพัฒน์ฯ เคยแนะน าว่า ท าไมไม่พล็อตออกมา เร่ืองครุภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรม ไปใช้กับ

วิทยาลัยอะไร เคร่ืองครัวไปใช้กับอะไร แล้วตรงนั้นอยากให้เป็น  Excellent  Center  เลยคิดว่า น่าจะ 

Mapping  ออกมา 

 

  ความภูมิใจ  ช่วงที่ผ่านมาอาจจะเก็บได้ไม่ทั้งหมด  แต่ก็เป็นความภูมิใจ สามสี่เร่ืองคือ  นักเรียน

เทคนิคเราได้รางวัล  ASEAN  Skills Award   ได้หลายรางวัล ที่กระทรวงแรงงาน  จัดขึ้น มีนายกรัฐมนตรีไป

เป็นประธาน  เร่ืองที่สองคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ครูศรมีุ้ย เมืองยศ กับนักเรียน  ได้น ากระทงไป

ทูลเกล้าฯ  ถวายและกระทงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ทรงใช้ลอยในวันลอยกระทงและล่าสุดคือ 

แกะสลักน้ าแข็ง ที่ได้รางวัลซึ่งจะได้น ารางวัลนี้ไปทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ และจะออก

ข่าวต่าง ๆ ก็เป็นความภูมิใจของชาวอาชีวศึกษา  

 

นอกเหนือจากนี้  อยากเล่าให้ฟังถึงเร่ืองใหญ่ ๆ ในปีนี้มีหลายเร่ือง ได้หารือโดย ให้  รองเลขาธิการฯ 

พันธุ์ศักดิ ์  โรจนากาศ  ช่วยผลักดันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันอาชีวศึกษา    รองเลขาธิการฯ 

ประดิษฐ ์ระสิตานนท์   ดูเร่ืองการรับนักศึกษา ส าหรับปี 2554 ตั้งแต่ต้นจนจบ การท างานกับ สพฐ. และ

อุดมศึกษา และฝากท่านที่ปรึกษาฯ สิริรักษ์  รัชชุศานติ เป็นผู้แทนฯ เข้าไปในคณะกรรมการอุดมศึกษา ถ้ามี

เร่ืองอะไรเกี่ยวกับการไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี จะต้องเชื่อมโยงกับรอง เลขาธิการฯ ประดิษฐ์  ระสิตา

นนท์  เพราะนักเรียนของเราที่ไม่มีสถาบันการอาชีวศึกษาต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยราชมงคล หรือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจะท ากระบวนการน้ีให้สืบเนื่อง เหมือนจับไม้ส่งกัน รวมทั้งเร่ืองลูกเสือและดูแล

ศึกษานิเทศก์  รองเลขาธิการฯประเสริฐ  บุญเรือง ให้ดูเร่ือง บุคลากรและเอสพี2 
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สิ่งที่ได้เห็นจากการไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยบางแห่ง ยังเห็นและคาดว่า จากวันนี้ต่อไปคงจะไม่มี     

นั้นคือ ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปรองเลขาธิการฯ เร่ืองที่สองคือ ไม่รู้โครงสร้าง   กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับ

หมดแล้ว งานของอาชีวศึกษาไม่ต้องผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  งานอาชีวศึกษาจะส่งตรงถึง

รัฐมนตรีว่าการฯ  แต่ในการบูรณาการข้อมูลบางเร่ืองเท่านั้นที่ต้องผ่านปลัดฯ  เป็นโครงสร้างของ

กระทรวงฯ ที่แปลกที่สุด  เลขาธิการฯ แต่ละคน ไม่เกี่ยวกันกับปลัดกระทรวงฯ   จะมีรูปรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงฯ  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ นริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์  แล้วมีเลขาธิการ และมีรองเลขาธิการฯ  สามคน 

แล้วเป็นผู้อ านวยการส านักฯ  ถ้าหารูปไม่ได้ให้เปิดเว็บไซต์กรมฯ ถ้าอยากได้ตัวจริงให้ติดต่อมาที่ สอ. ซึ่งมี

หน้าทีใ่นการผลิตรูปผู้บริหารส่งไปให้   
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ล าดับต่อไปเป็นเร่ืองอยู่ในเอกสารประกอบการบรรยาย  
(เอกสารประกอบการติดตามงานและการมอบนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2554 ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิงเชียงใหม)่ 

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  2554  ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 2  ตามที่ได้ตกลงกัน              

มีเร่ืองดังต่อไปนี้ 

 โครงการเรียนฟรี 15 ปี ส่วนกลางได้โอนงบประมาณคร้ังที่ 1  วันที่ 14 ตุลาคม 2553 และคร้ังที่ 
2 วันที่ 22 ตุลาคม 2553 ในครั้งที่ 1ใช้ส าหรับการเรียนการสอน ครั้งที่ 2  เป็นงบประมาณเพื่อใช้ซื้อหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมคุณภาพ ขอความกรุณาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31 ธันวาคม 
2553 ซึ่งผ่านไปแล้ว จะได้แสดงให้เห็นว่า ท าได้ตามที่ตกลง หากสถานศึกษาใดไม่เสร็จให้รีบด าเนินการ   
จึงมาตกลงกันในวันน้ี เพื่อจะบอกว่า ท าให้เสร็จภายในวันที่  15 มกราคม 2554  ถ้าไม่เสร็จ จะไม่โอนงวด
สองไปให้   

  ค่าการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั น  ส่วนกลางได้โอนไป
คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน  2553 คร้ังที่ 2  วันที่  16 ธันวาคม  2553  ทั้งหมดในท้ายเอกสารเขียนไว้
ว่า  เงื่อนไขเวลาที่ก าหนด จะขอโอนกลับภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  อย่างที่บอกว่า  อยากให้
ผู้อ านวยการฯ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้  ถ้าไม่ได้จะขอโอนกลับ มิฉะนั้นเงินจะไม่ได้
เป็นไปตามเป้าหมาย 

  การโอนจัดสรรงบลงทุนค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554  ส าหรับผู้ที่ผูกพันงบประมาณ 
ปี 2552 โอนให้หมดแล้ว ส าหรับปีงบประมาณ  2553 โอนไปเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2553  ส าหรับปี  2554 ถ้า
มีการจัดจ้างปีเดียวขอให้ผู้อ านวยการฯ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทางส่วนกลางจะมีหนังสือไปว่า ได้เท่าไร 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จและแจ้งผลมา บอกว่าได้เท่าไรจะโอนให้ทันที แต่ไม่ให้ต้ังแต่ต้น แปลว่า ให้เร่ง
ด าเนินการ จัดท าบีโอคิว จัดด าเนินการประกวดราคา E-Auction  ให้เรียบร้อยได้ผลแล้วหมายลงในสัญญา 
จะลงนามในสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงวด บอกมาแล้วจะโอนให้ตามผลการประกวดราคา ให้
ด าเนินการในไตรมาสที่ 2  

  การโอนจัดสรรโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2554 ได้
ด าเนินการจัดสรรคร้ังที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้ว แล้วครั้งที่ 2 ก็ให้ไปอีก ดังนั้น ทุกศูนย์ฯ  ทั้ง 415 ศูนย์ ได้ไป
เรียบร้อยแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์  ส าหรับศูนย์ฯ ที่ด าเนินการเพิ่มเติมตอนช่วงที่น้ าท่วม แล้วจ าเป็นจะต้องใช้เงิน
เพิ่มให้ติดต่อที่ คุณปัทมา  การท า Fixit Center จะมีด้วยกัน 4 คร้ัง งานเปิดไซต์ใหม่ 1,200 จุด แล้วธ ารงงาน
เดิม 3,200 จุด  
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ภารกิจหลักโครงการ คือ ยกระดับช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ  บริการซ่อมแซมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพและเครื่องจักรกลการเกษตร    พัฒนา
สุขอนามัยชุมชน และสุขอนามัยด้านการประกอบอาชีพ (อาชีวอนามัย)  พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการน านวัตกรรมไปใช้ในการยกระดับการประกอบอาชีพ  เป้าหมายโดยรวม 1,200 
ศูนย์ฯ ใหม่  ช่างชุมชน 6,000 คน ประชาชน  120,000 คน  หมู่บ้าน 3,750 หมู่บ้าน (ตามเอกสาร) กรุณา
รายงานตามเป้าหมายการด าเนินงานด้วย เพราะต้องใช้ในตอนชี้แจงงบประมาณ    

ขณะนี้มีนโยบายว่า  จะจัดต้ังศูนย์ฯ เป็นการถาวรในบางสถานศึกษา จะมีการส ารวจเพื่อจัดตั้งเป็น 
Fix it Center ถาวรในแต่ละวิทยาลัย จะส่งทีมและเกณฑ์ไปให้   

การใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม  แก่สถานศึกษาที่ออกไปปฏิบัติงานนอกศูนย์ฯ เป้าหมายกรณีเกิดภัย
พิบัติ ข้อตกลงเดิม การจัดสรรงบประมาณคร้ังที่ 1  จะสิ้นสุดการด าเนินงานวันที่ 31 พฤษภาคม แล้วจะ
รายงานผลผ่านระบบการรายงานตามเว็บไซต์ www.fixitcenter.net  ให้ด าเนินงานและหาคนรับผิดชอบแล้ว
รายงานมาด้วย  ระยะที่ 1  รายงานวันที่  15 มีนาคม เพื่อจะได้เตรียมจัดสรรงบประมาณในงวดที่ 2 ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fixitcenter.net/
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การเตรียมการจัดตั งงบประมาณประจ าปี  2555 

 

ฝากผู้อ านวยการฯ เพราะเวลาไปตรวจราชการ จะได้ยินตลอดว่า อยากได้อาคารที่พักครู  คือส่วนที่
อยากได้ใหม่ เตรียมมาเลย    จริง ๆ มันครบก าหนดไปแล้ว แต่จะแถมให้ถึง วันที่ 15 มกราคม  2554  แล้วจะ
มีทีมงานมาตรวจดูว่า อะไรจ าเป็นจะพยายามตั้งและต่อสู้ให้ กับอย่างที่สอง 

ของเก่าที่เตรียมตั้งแล้วไม่ได้ ยังอยากได้ ให้ส่งมาด้วย ให้พร้อมคือ มีรูปแบบให้ส่งมาได้  ดังนั้นจะ
มีสองแบบคือ ริเร่ิมใหม่คือไม่ได้มีค าขอในปี  2554  กับค าขอปี  2554  คิดวา่ ควรท า  ส่งให้ สนผ. และให้ดู
ตามปฏิทิน (ตามเอกสาร)  การจัดตั้งงบประมาณงบลงทุนจะพิจารณาความจ าเป็นในด้านจัดหาเพื่อแก้ปัญหา
ความขาดแคลน จัดหาทดแทน และการจัดหาเพื่อพัฒนา ในรายการ ข้อ 1 สิ่งก่อสร้าง (อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง)  
ข้อ 2 การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญและความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน หากไม่รับอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือมีผลกระทบรุนแรง  ข้อ 3 ครุภัณฑ์ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนต่อการจัดการเรียนการสอน   ให้
พิจารณาจากปฏิทินงบประมาณ (ตามเอกสาร)  และเร่งด าเนินการตามนั้นโดยเร็ว   

 

ดังนั้น  สอศ. ขอเร่งรัดทุกสถานศึกษาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบให้เป็นปัจจุบัน คิดว่าเป็นประโยชน์
พอสมควรในการประชุมมอบนโยบาย ได้โฆษณาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยเฉพาะ Open House  และ Job Market  

Open House ต้องการโชว์วิทยาลัยเทคนิค  110 แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา 46 แห่ง วิทยาลัยสารพัด
ช่าง เสร็จไปแล้ว แต่ต่อจากนี้ไป นอกจาก Job Market แล้ว เรียนให้ผู้อ านวยการฯ ทราบ จะได้เตรียมตัวก็
คือ  จะโชว์วิทยาลัยการอาชีพ มี 142 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 17 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมการต่อเรือ  3 แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  และอื่น ๆ  เช่น 
วิทยาลัยพณิชยการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 

 ดังนั้น การไปท า Open House ที่จังหวัดเชียงราย ต้องการจะโชว์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ไปท า
วิทยาลัยเทคนิคทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยา   แล้วไปท าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ที่จังหวัดสิงห์บุรี     
47  แห่ง ท าเป็นเร่ือง ๆ  
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ตอนนี้ขายค าพูดที่ว่า  “เรียนอาชีวะดี  เรียนฟรี 15 ปี ระหว่างเรียนมีเงินใช้  จบแล้วได้งานท า”  จะมี
คัดเอาท ์บิลบอร์ดขึ้น จะให้ทาง IT ท าให้ และช่วยดาวน์โหลด ไปติดหน้าวิทยาลัย   ส าหรับวิทยาลัยที่เหลือ
เช่น วิทยาลัยการอาชีพ  วิทยาลัยพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์และอ่ืน ๆ  จะเป็นช็อตต่อไปที่จะโฆษณา   

รถยนต์  ส าหรับรถยนต์  84 คัน น่าจะได้เร็ว ๆ นี้ ที่ช้าเพราะไปติดเร่ืองน้ าท่วมและปีหน้าจะตั้งให้
ซื้อรถยนต์ต่อไป 

ขอขอบคุณที่มารับฟังนโยบายโดยพร้อมเพรียงทั้ง  415 วิทยาลัยฯ ทั้งผู้อ านวยการส านักต่าง ๆ และ
ขอเชิญไปเปิดกีฬาร่วมกัน   

 

 

ถอดข้อความและเรียบเรียง : 
โดย ทีมศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
จากการบรรยายหัวข้อ   “แนวทางการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงาน” 
ของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์  
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  เชียงใหม่ อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม ่  
วันที่ 9 มกราคม 2554   
 

ขอขอบพระคุณแผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

ส าหรับตลับเทปบันทึกเสียง พร้อมเคร่ืองบันทึกและถอดข้อความ 

 

 


