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ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2554 
บรรยายโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ 
ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์  กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 11 มีนาคม  2554  เวลา 15.30 – 16.30 น. 
 
 

ก่อนปิดประชุมในช่วงสุดท้ายจะมีสองภาคท่ีจะกล่าวถึง  ภาคหนึ่ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และก่อนปิดประชุม 
รองเลขาธิการฯ ประดิษฐ์ ระสิตานนท์  และรองเลขาธิการฯ พันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ  จะทบทวนก าหนดเวลา
ส าหรับเรื่องต่าง ๆ  

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และบทบาทส านักงานคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

จะเล่าให้ฟัง แต่ยังไม่แจกต้นร่าง  ให้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาก่อน ที่มีอยู่นี้เป็นร่างและเชื่อ
ว่า จะไม่ต้องแก้ไขแล้ว เพราะได้ทวนหลายรอบ   เรื่องนี้เป็นพระราชกฤษฎีกา  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มี
สถานะเป็นองค์การมหาชน มีภารกิจอีกเรื่องในฐานะเป็นส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จะผลักดัน
ขับเคลื่อนอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2554-2561) ซ่ึงเมื่อประกาศ
ออกมา จะมีทีมงานท าให้ชัดเจนในเรื่องแผนปฏิบัติการ มีหลายคนได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการท างานจ านวน
มากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงเดือนกันยายน 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชื่อว่า  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถานะเป็นองค์การ
มหาชน หลักเกณฑ์ของกฎหมาย เหตุผล ให้ดังนี้   เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การวางแผนก าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  เป็นโจทย์ส าคัญซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ การ
ด าเนินงานต่าง ๆ  ต้องมีก าลังคนที่มีสมรรถนะและสามารถสนับสนุนยกระดับการผลิตและบริการ ที่ใช้องค์
ความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่   โดยสมรรถนะแรงงานต้องวัดได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ  

อย่างที่บอก  ปวช. ปวส.  จะต้องท าคู่กันไปด้วย โดยใช้สมรรถนะแล้วเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ก าลังคนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ   โจทย์ตรงนี้ จะปรับบางหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เกิด
การยอมรับในองค์กรนี้  แล้วจะจัดล าดับก่อนหลังว่า สถาบันฯ ที่มีความพร้อมและความสามารถเตรียมเป็น
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ศูนย์กลางในการเป็น  Training Center  ซึ่งสถาบันฯ หรือวิทยาลัยนั้น จะต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
รองรับการเปิดเสรีบริการของอาเซียน ในปี  2558   ได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมกับกระทรวงพาณิชย์  ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องการเปิดเสรีของอาเซียน ที่เริ่มพูดถึง แรงงานสายอาชีพ  

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ได้แปลว่า การแลกเปลี่ยนแรงงานโดยเสรี เป็นเพียงหนึ่งในปัจจัย 
แต่ความสามารถของคนท่ีท างานตรงนี้ แล้วสามารถไปท างานและยอมรับในแต่ละประเทศ ทั้งสิบประเทศ นั้น
คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี  ดังนั้นจึงคิดว่า จะเป็นการพลิกโฉมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ซึ่ง
จะต้องรวมถึงโรงเรียนอาชีวศึกษาของเอกชนด้วย 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีภารกิจดังนี้ อยู่ในมาตรา 7 ก่อนจะถึง มาตรานี้                
ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาคือ ผู้บังคับบัญชาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   รัฐมนตรี หมายความว่า  
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  นั้นคือ องค์การ
มหาชนนี้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี  ไม่ข้ึนกับกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตรา 5  องค์การมหาชนนี้ เรียกว่า  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  เรียกโดยย่อว่า   
สคช   วันที่น าเสนอไปมีภาษาอังกฤษ  ต่อมาได้ตัดทิ้งเพราะทางกฤษฎีการะบุว่า ไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษใน
กฎหมายไทย   แต่สุดท้ายจะมาน าเสนอเม่ือจัดตั้ง ขณะนี้ได้ชื่อว่า  Thailand  Vocational  Qualification 
Institute คือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งประเทศไทย  ตัวย่อคือ   TVQI   ในอีกระยะหนึ่งจะมีสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพแห่งประเทศต่าง ๆ  

มาตรา 7  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
ข้อ 1 ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ข้อ 2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานอาชีพ   
ข้อ 3 ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ    

ข้อ 4 เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ    

ข้อ 5 ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้ง
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม   

ข้อ 6 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ   

คณะกรรมการ ในเบื้องต้นพระราชกฤษฎีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา มีเวลา 30 วัน ต้องมี
การตั้งคณะกรรมการสรรหา 5 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย และผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ใน 30 วันต้องจัดประชุมแล้วคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา จ านวน 7 คน ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ
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ไม่น้อยกว่า 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เป็นข้าราชการ จะมากกว่า 4 ก็ได้และรวมข้าราชการเข้าไปด้วย   7 คน 
ต้องมาสรรหาคนในช่วงที่สอง คือ ประธานกรรมการ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ต้องท าให้เสร็จภายใน         
45 วัน  รวมกับชุดแรกเท่ากับ 75 วัน  ประธาน 1 คน ต้องไม่เป็นข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 คน ก็ต้องไม่
เป็นข้าราชการ จะได้กรรมการมาบริหาร 

กรรมการ จะเป็นกรรมการโดยตัวต าแหน่งเอง ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งอยู่ในหมวด 3 
เรื่อง การบริหารและด าเนินกิจการ   กรรมการโดยต าแหน่งเป็นผู้แทนส่วนราชการจ านวน 4 คน ได้แก่  
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและอธิบดีกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน  เดิมต าแหน่งท้ายสุดไม่มี จึงบอกกล่าวกันไว้ว่า  เวลาท าเรื่องนี้ขอให้ อศจ. หรือ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เหลียวมองกระทรวงแรงงานด้วย โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ เหมือนกับ   
การท างานคู่ขนานกันไป  ได้เสนอต าแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าไปเพราะถึงแม้จะมีปลัดกระทรวง
แรงงานแล้ว เนื่องจากจากปลัดฯ ต้องดูหลายงาน เช่น กรมจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
โดยเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท าเรื่อง Asian Skill  และ  World Skill  ก็จะมีทั้งปลัดกระทรวงและ
อธิบดีฯ  

 

กรรมการโดยต าแหน่งซึ่งเป็นผู้แทนของภาคเอกชน มี 3 ต าแหน่งคือ ประธานสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสมาคมธนาคารไทย  แต่นี้ต่อไปต้องฝาก 
อศจ.  และผู้อ านวยการวิทยาลัย  จะต้องท างานร่วมกัน แล้วภายใน 2 เดือน จะจัดประชุมกับผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะต้องพูดคุย โดยเฉพาะสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ใน
ระยะแรกจะเป็นสภาหอการค้าฯ ก่อน 

  ตกลงมีประธาน 1 คน กรรมการโดยต าแหน่งจากราชการ 4 คน กรรมการโดยต าแหน่งจากเอกชน   
3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 คน แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คนและ 11 คนคือ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น  พอตั้งได้กรรมการเหล่านี้ จะมาสรรหา และท างานตามภารกิจหน้าที่ 

หมวดที่ 8 ประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง ให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีอ านาจให้ประกาศนียบัตร 
คุณวุฒิวิชาชีพแก่บุคคลในสาขาท่ีคณะกรรมการก าหนด  ชัดเจนตรง ปวช. ปวส. ก็ได้จากวิทยาลัยของเรา 
เสร็จแล้วเมื่อไปสอบจะได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพสาขาต่าง ๆ จากสถาบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งนี้  
การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้มีคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาใดและขั้นใด ให้ก าหนดเป็นข้อบังคับของสถาบัน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ   

บทเฉพาะกาล   มาตรา 45  ในวาระเริ่มแรก ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าหน้าที่
ผู้อ านวยการเป็นการชั่วคราวและให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยธุรการของสถาบันฯ มี
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อ านาจหน้าที่เก่ียวกับการงบประมาณและในการด าเนินการธุรการต่าง  ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการคัดเลือกการ
สรรหาคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ จนกว่า
คณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้ึนจะได้ผู้อ านวยการฯ ตามพระราช
กฤษฎีกานี้ 

มาตรา 46  ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบประกาศ ข้อก าหนด ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพ่ือปฏิบัติตาม 
ให้น าระเบียบประกาศ ข้อก าหนด ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาใช้อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับมาบังคับโดยอนุโลม    

 

การท างานจะมีขั้นตอน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎานี้ใช้บังคับ   คร่าว ๆ คือ เมื่อ
ลงในพระราชกิจจานุเบกษา จะได้น าขึ้นบนเว็บไซต์และแจกให้กับผู้อ านวยการวิทยาลัย จะได้รู้และท างานได้
ชัดเจน  เรื่องที่สอง จะต้องผลักดันในฐานะท่ีเป็นอาชีวศึกษา  เรื่องที่สาม จะผลักดันเรื่องการเป็นผู้อ านวยการ
โดยเร็ว แต่ต้องใช้เงินของอาชีวศึกษาและอ่ืน ๆ จนจบเดือนกันยายน    เมื่อพระราชกฤษฎีกาประกาศ ได้
ประสานส านักงบประมาณ จะได้ท าหนังสือกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีลงนามเข้า ครม.  ขอตั้งงบประมาณ
แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในวงเงิน 200 ล้านบาท ซึ่งปกติหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานนั้น แต่ไปแทนไม่ได้ 
ต้องขออนุมัติ ครม. สอศ. ตั้งงบประมาณแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วันที่ 1 ตุลาคม ก็ได้ใช้เงินของสถาบันฯ 
และก็ควรออกจาก สอศ.  

 

บทบาทของอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   

ควรจะต้องสร้างความเข้าใจ ในบทบาทและภารกิจของภาครัฐและเอกชนในการท าคุณวุฒิวิชาชีพ 
ตอนนี้เลขาธิการฯ ต้องท างานให้ทุกคนเข้าใจในบทบาทภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนี้ไปเรื่อย ๆ  เรื่องที่ 
2  อะไรที่มันมีมาตรฐานอยู่แล้ว ควรให้มีการพัฒนาใหเ้ป็นเรื่องเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกัน  เรื่อง 3  ใครจะ
เป็นคนรับรอง   อันสุดท้ายคือ มีการขึ้นทะเบียนองค์กรที่จะรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ มีการบันทึกข้อมูลว่า ใคร
ได้รับการรับรองต่าง ๆ   

แล้วในฐานะเป็นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องท าอะไร ต้องคิดถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนการพัฒนาการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปในทศวรรษที่ 2  ถึงเดือนกันยายน ต้องท า
ดังนี้ 

เรื่องแรก  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เป็นหลักสูตรกลาง หรือหลักสูตร
มาตรฐาน  ต้องรีบด าเนินการเพราะหลักสูตรจะกลายเป็นหลักสูตรมาตรฐาน ชาติอ่ืน ๆ ท าก็ต้องนึกถึง
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หลักสูตรนี้  แต่เราก าลังก้าวหลุดออกมาเพ่ืออยู่ในระดับภูมิภาค ท าอย่างนี้เพื่อ ให้เกิดการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ พัฒนานักศึกษาพันธุ์ใหม่ โดยใช้ฐานสมรรถนะด้วยความร่วมมือของผู้ประกอบการปรับปรุง
ค่าตอบแทนตามสมรรถนะให้เกิดเป็นธรรม  จะตรงกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีว่า พัฒนาคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษายุคใหม่    

วิธีการด าเนินการ ได้เชิญผู้อ านวยวิทยาลัยต่าง ๆ มากลุ่มหนึ่ง ในสาขาวิชาที่ภาคเอกชนบอกว่า มี
ความต้องการสูง  ซึ่งในสื่อมวลชนก็ได้ปรากฏให้เห็นแล้ว   วันที่ 16 มีนาคม 2554  จะประชุมเป็นครั้งที่ 3 
ประชุมไป 2 ครั้ง ท ารายละเอียดไปแล้วและครั้งที่ 3 จะพบกับภาคเอกชน หลังจากนั้น จะจัดแผนปฏิบัติการ
พร้อมกัน หมายถึงในระดับชาติหนึ่งครั้ง แล้วไปตามภาคต่าง ๆ ซึ่งภาคเอกชนจะเป็นผู้ก าหนดเอง ก าหนดไว้
เป็น  จังหวัดราชบุรี   จังหวัดสงขลา  จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่   ได้เรียนให้ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ และ อศจ. ไปแล้ว 

วิธีการคือ น าหลักสูตรอาชีวศึกษาของเรา  แล้วให้อุตสาหกรรมนั่งอธิบายหลักสูตรตรงกับสมรรถนะ 
จะซอยย่อย ๆ   ผู้อ านวยการฯ ที่ท างานเรื่องนี้แล้วจะเข้าใจ แต่ต่อไปทุกคนก็จะรู้ในทิศทางเดียวกัน ที่ต้องการ
ให้หลักสูตรฐานสมรรถนะเพียงขณะนี้ 7 สาขาเท่านั้น อะไรที่เสร็จก่อนก็ด าเนินการก่อน ไม่สามารถท าทั้ง 300 
สาขาพร้อมกันได้ ซึ่งหลักสูตรตรงนี้ก็จะน าไปเข้าบอร์ด ให้ยอมรับเป็นระดับชาติ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

เรื่องท่ี 2  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือก้าวไปสู่การจัดการศึกษาในระดับนานาชาติและเป็นศูนย์ผลิตพัฒนาก าลังคน
สายอาชีพของภูมิภาค (Regional Training Center) ส าหรับการรองรับการบริหารจัดการอาชีวศึกษายุคใหม่   
(ตรงกับข้อสถานศึกษายุคใหม่และบริหารจัดการใหม่)  ทั้งหมด 415 แห่ง คงเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะพร้อมกัน  จาก
การท ารูปแบบนี้ จะรู้ว่าใครมีความพร้อมเรื่องอะไรตามที่ต้องการและต้องสอนภาษาอังกฤษและอนาคตจะต้อง
เป็น Training Center หรือหน่วยตรวจประเมิน 

 

เรื่องท่ี 3  พัฒนาบุคลากร ครูและผู้บริหาร โดยการยกระดับสมรรถนะครูให้มีความพร้อมในการ
รองรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสรรหาครูช่างในสาขาที่ขาด
แคลน โดยขอใช้หลักเกณฑ์พิเศษส าหรับบรรจุเข้ารับราชการ (ตรงกับเรื่องครูพันธุ์ใหม่)     วิทยาลัยฯ ที่มี
ความพร้อมก็จะท าแบบนี้ต้องหาครูช่างให้ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามท่ี รมช.นริศรา ให้ข่าวว่า จะมีครูพัน
กว่าคน  จะท าเรื่องขอโดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู แต่ต้องเป็นครูช่างที่ตลาดต้องการตรงกับที่
อุตสาหกรรมต้องการ 
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เรื่องท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ความต้องการก าลังคน
สายอุตสาหกรรม บริการและเกษตรกรรมเพื่อปรับแผนการจัดการเรียนการสอน การผลิตและพัฒนาก าลังคน
สายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ส่วนสุดท้ายก าลังท าร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ จะ
ท าแผนที่ ซึ่ง สพฐ. ก็มี  School Mapping    ส าหรับ สอศ. จะแตกต่างออกไป ตรงนี้ต้องการคนแบบนี้ เราก็
ผลิตแบบนี้  ถ้ามันชนกัน ก็ใช้ได้ แต่ถ้าไม่ชน จะหาว่า ท าไมท าไม่ได้ มีปัจจัยอะไร ไม่เชิงเป็น school 
Mapping แต่มันเป็น “Strategy  School Mapping”  คือ วิทยาลัยแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม  สถาน
ประกอบการต้องการอะไร  แต่การเรียนการสอนยังไม่สอดคล้อง ก็ต้องมีการจูนให้เข้ากัน  หรือบางแห่ง
ต้องการคนจ านวนมาก แต่ไม่มีวิทยาลัยหรือเป็นวิทยาลัยเล็ก ๆ ก็น่าจะท าให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนอง ซึ่งแผนที่นี้
จะดูร่วมกันกับสภาอุตสาหกรรมฯ  แล้วในเวิร์กช้อปที่จะด าเนินการต่อไปอีกสองสามเดือนใน 4 ภาค ก็จะเห็น
ชัดเจน เป็นสิ่งที่ต้องท าร่วมกันเมื่อเกิดสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 

ขณะนี้เริ่มด าเนินการแล้ว โดยร่วมกับ ผู้อ านวยการฯ หลาย ๆ ท่านและแบ่งกลุ่มกัน เตรียมไว้ 7 
สาขา ได้ทดสอบแล้วว่ามีความต้องการจริงคือ โรงแรม ภัตตาคาร แม่พิมพ์ การผลิตสุกรและการแปรรูปอาหาร
สัตว์  ก่อสร้าง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ ยานยนต์  ทั้งหมดก าลังท าหลักสูตร เมื่อเสร็จ
เรียบร้อยภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามาเป็นกลุ่ม ๆ  จากนั้นจะดึงนักเรียนเข้ามาทดสอบในสถานประกอบ สัก 2-3 
แห่ง ก็แทบจะได้หลักสูตร และน าเข้าไปให้สถาบันฯ ยอมรับ จึงจะเรียกว่า มาตรฐานสมรรถนะ  สุดท้าย ต้องมี
ระบบรับรองสมรรถนะ 

ตัวอย่างเช่น โรงแรม จะมีหัวหน้ากลุ่ม เสร็จแล้วจะมีภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจะเป็นสมาคมโรงแรม ก็
ให้ผู้อ านวยการฯ ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มและทีมงาน หาวิทยาลัยฯ แต่ละภาคที่สอนด้านโรงแรม  สมรรถนะด้าน
ภัตตาคาร จะมสีมาคมภัตตาคารไทย สมรรถนะแม่พิมพ์ มีสถาบันไทยเยอรมันและสมาคมแม่พิมพ์ไทย 
สมรรถนะด้านการผลิตสุกร จะมีบริษัทเบทาโกร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย  สมรรถนะด้านก่อสร้าง 
จะมีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมรรถนะไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ จะมีสถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  และสมรรถนะด้านยานยนต์ จะมีสถาบันยานยนต์  ดังนั้น ผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีม
จะต้องน าวิทยาลัยมาใส่ไว้   ในอนาคตหลักสูตรที่ไม่ใช่ 7 สาขา ก็สอนไป ส่วนหลักสูตรนี้ อยากปรับเป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อว่า เมื่อนักเรียนสอบแล้วต้องไปประเมินในสถาบันฯ (หน่วยตรวจ) เช่น ปวช.1 มี
สิทธิ์ ทดสอบได้ T1  ปวช. 2 ไปทดสอบ ได้ T2  สอบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ได้ และต้องผลักดันให้นักเรียนไปทดสอบ
เป็นระยะ  

ยกตัวอย่างสมรรถนะด้านไฟฟ้า (เอกสารแจก)   จะแจกแจงเป็นต าแหน่งงาน  ในความร่วมมือของ
อาเซียนเรียกว่า “Job Title”  เพราะฉะนั้นถ้าบอกชื่อภาษาอังกฤษต้องตรงกัน เช่น ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า คือ 
Electrical Assistant  นี่คือการแลกเปลี่ยน หรือ เคลื่อนย้ายบุคลากร (Mobility of Work)  ทีมงานจะสกัด
ออกมาว่า มีสมรรถนะหลัก (Core Competencies) เช่น เขียนแบบ อ่านแบบเทคนิค เชื่อมโลหะ ประกอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ  และจะมีสมรรถนะทั่วไป (Generics Competencies) เช่น ติดต่อสื่อสารฟัง อ่าน พูด 
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เขียน ทักษะพ้ืนฐานสังคม ฯลฯ  และมีสมรรถนะเฉพาะ (Functional Competencies) เช่น  เตรียม
เครื่องมือ บริการ  ซ่อมแซมวงจร ฯลฯ  กลุ่มทีมงานทั้งหมดก็จะบอกได้ว่า  ปวช. เข้าไปเรียนประมาณ 7-8 
เดือน หรือ 1 ปี ก็ท าได้ก็ใส่ไว้ ปวช. แบบนี้  ถ้าไปสอบได้เงิน 5,840 บาท ถ้าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพรับรอง ทุก
แห่งก็ต้องให้ 5,840 บาท แต่นักเรียนไม่ได้ออกจากวิทยาลัยฯ ยังเรียนต่อ ก็ท าลักษณะนี้  จากนั้นให้ดูว่า เช่น 
การเตรียมเครื่องมือบริการ บ ารุงรักษา ติดตั้งฯ จะเป็นวิชาอะไรแล้วเทียบเป็นสมรรถนะ  ดังนั้น ถ้าเป็นใครสัก
คน นายช่างเดินมาจะรู้ได้อย่างไรว่า เป็น T1  ก็ต้องมีทดสอบว่า ท าอะไรต่าง ๆ แต่ไม่ได้เรียน 54 ชั่วโมง นี่คือ
สมรรถนะที่ต้องทดสอบ ตอนนี้ก าลังด าเนินการทั้ง 7 สาขา 

ความรู้เกี่ยวกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อีกระยะหนึ่งจะไปแต่ละจังหวัด  ให้รู้ว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
คืออะไร ท าอะไร มีประโยชน์อย่างไร และจะท างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน  มีกระแสออกมาว่า ทาง
กระทรวงแรงงานเขาท าอยู่แล้ว ก็ให้เขาท าไป ส าหรับ สอศ. ก็ท าเรื่องนี้ไป นี่คือความคืบหน้าเรื่องสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ และใน 3-4 เดือนจะมีการประชุมในลักษณะนี้  
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การเตรียมงานเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ    

 เดือนสิงหาคม จะไม่ท าคล้ายของเดิม  จะให้วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ มีบทบาทในเชิง
ช่างมากขึ้น  ท าไมต้องท าอย่างนี้  อย่างแรกคือ จากร้อยเปอร์เซ็นต์ คน 63 เปอร์เซ็นต์เรียนสายช่าง
อุตสาหกรรม เป็นที่ต้องการของสังคม เมื่อปีที่ผ่านมาทางอาชีวศึกษาเป็นนางเอก และไม่อยากท าอะไรซ้ าซาก  
จึงได้เตรียมการกับพวกเรา หลายเรื่องว่า  อาจจะเป็นสิ่งที่ผลิต  นวัตกรรม จะกลายเป็นพระเอกในเรื่อง
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ  ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตลาดน้ า วิทยาลัยอื่น ๆ ทั้ง 
415 แห่งก็เข้ามา  

 เดือนธันวาคม  จะมีกิจกรรมอื่น ๆ ผอ.อ านวย  เถาตระกูล  ได้เสนอสิ่งประดิษฐ์ที่คล้าย ๆ กับเรื่อง
ของโครงการเนื่องด้วยพระราชด าริ เพระอาชีวศึกษาได้ท าโครงการพระราชด าริมากมาย รวมทั้งการจัด  
National  Symposium  หรือ  International Symposium  ในเรื่องการเกษตร  ขอให้ท่านผู้อ านวยการฯ 
เตรียมตัวเตรียมใจในการท างาน 

 เกษตรซัมเมอร์แคมป์   ได้เตรียมการไว้แล้ว ส าหรับภาคฤดูร้อน คือ ต้องการให้เด็กที่มีเวลาว่าง
ช่วงปิดภาคเรียนเข้ามาท ากิจกรรมในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพราะสถานที่ดี  ก็พยายามปรับปรุง
สถานที่ ผู้อ านวยการฯ ให้เตรียมตัวไว้ วิทยาลัยฯ ละ 10 คน   

 ท าเนียบอาชีวศึกษา จะท าเหมือน  Directory เปิดมาแล้วมีเบอร์ทุกคนทั้งโทรศัพท์  โทรสารและ
เบอร์มือถือ  เพราะบางครั้งติดต่อไม่ได้  เรื่องด่วนต้องโทรกลับกรุงเทพฯ เสียเวลา  จะท าคล้ายกับท าเนียบ  
เมื่อเสร็จเรียบร้อย ภายในสองเดือนจะแจกเพ่ือมีไว้ส าหรับติดต่อกัน  ส าหรับเบอร์โทรส่วนตัวก็เก็บ ให้ไว้
เฉพาะคนที่รู้จักกันเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 



ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2554  หน้า 9 

 

การรับนักเรียน/นักศึกษา 
โดย  รองเลขาธิการฯ ประดิษฐ์ ระสิตานนท์   

การรับนักเรียน/นักศึกษา ให้ทุกวิทยาลัยฯ ได้ใช้ความพยายามก่อน วิธีการคือ  ต้องไปประชุมใน
จังหวัด ส าหรับรายละเอียดอยู่ในเอกสารซ่ึงก าหนดจ านวนเป้าหมายไว้แล้ว  เช่น  สาขายอดนิยม การเพิ่มนั้น
ส่วนใหญ่อยู่ในวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา  เมื่อเพ่ิมจ านวน  ทางวิทยาลัยฯ ก็กังวลเรื่องเครื่องมือ  
บุคลากร  ก็ให้ทางวิทยาลัยฯ มั่นใจไว้ก่อน  คือ  หลังจากวันที่ 3 เมษายน 2554  การประกาศผลให้เผื่อไว้ด้วย
ว่า คนที่ส ารอง จะนัดรายงานตัวอีกครั้ง   ซึ่งเรื่องเหล่านี้ จะเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่จะต้องให้เลขาธิการ
เห็นชอบก่อน   

การวางแผนเตรียมตัวในเรื่องนี้ต้องรีบด าเนินการ การซื้อครุภัณฑ์เป็นเรื่องท่ีปิดประตูได้เลย   วิธีการ
เดียวที่จะท าได้คือ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในสต็อกท่ีจะซ่อมได้และส่งข้อมูลมาให้ด้วย   ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 6 เมษายน 
2554  ส่งมาประมวลที่ อศจ. ให้วิเคราะห์คร่าว ๆ ก่อน ได้อะไรก็โทรสารเข้ามาท่ีหน่วยศึกษานิเทศก์  ให้
หน่วยศึกษานิเทศก์ลองวิเคราะห์กับส านักแผนฯ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้  และต้องให้ยุติภายในวันที่ 20  

เมษายน  แล้วจะเชิญประธาน อศจ. และผู้ช่วยหนึ่งคน มาประชุมปรึกษาหารือกัน เพ่ือได้ข้อมูลเสนอ
เลขาธิการได้ จะประชุมที่ส านักงาน สอศ.  เลขาธิการฯ ฝากให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาแต่ละภาค
ช่วยติดตามด้วย 

 
ทบทวนเรื่องแจ้งที่ประชุม 

โดย รองเลขาธิการฯ พันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ 

เสริมเรื่อง ต่อเนื่องจากรองเลขาธิการฯ ประดิษฐ์ ระสิตานนท์   ในการเพิ่มจ านวนนักเรียน/นักศึกษา  
วิธีการอาจจะใช้การเปิดสมทบ ดังที่ได้พูดคุยกันไปแล้วและเรื่องซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร จัดซ่อมโดยทีม สอศ.  
เช่น การซ่อมเครื่องกลึงของวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โดยใช้ทีมลพบุรี นครนายก  ไดด้ าเนินการเมื่อปีที่แล้ว และ
มีเรื่องที่แจ้งดังนี้ 

 การเปิดศูนย์ฯ  แจ้งความจ านงเปิดศูนย์ฯ  ต้องยื่นเรื่องขอให้ชัดเจน ในวันที่ 25  มีนาคม 2554 
เพ่ือจะได้จัดคณะกรรมการออกไปประเมินเพ่ือจะเปิดศูนย์ 

 การประชุมประกันคุณภาพ  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) จัดประชุม
ผู้อ านวยการฯ และหัวหน้าประกันคุณภาพทุกแห่ง  สองรุ่น วันที่ 23-24 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมบางกอก
พาเลซ  จ านวน  108 แห่ง และ 189 แห่ง 
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 การประเมินภายนอก  สถานศึกษาท่ีจะรับการประเมินภายนอก โดย สมศ. 108 แห่ง จะต้อง
จัดท า  SAR  ตามรูปแบบที่ปรับปรุงให้แล้วเสร็จแล้วส่ง สอศ. เพ่ือส่ง สมศ.  วันที่ 30 เมษายน  2554 และ
เตรียมรับประเมินประมาณเดือนมิถุนายน  

 การรับข้อสอบ  อศจ. มารับซีดขี้อสอบ วันที่ 15 มีนาคม 2554 โดยให้ อศจ. และผู้เกี่ยวข้องรวม 
2 ท่าน ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ  

ก็คิดว่าได้เวลาแล้ว ต้องจบการประชุม ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองท่านผู้บริหารทุกคน ขอบคุณ
ส าหรับทุกอย่าง และขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและให้ประสพแต่ความสุข ความเจริญ ขอปิดการประชุม 

 

 
 
 
ถอดข้อความและเรียบเรียง : 
โดย ทีมศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม ่
 
จากการบรรยายหัวข้อ   “ภารกิจท่ีส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2554” 
ของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค ์ 
ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์  กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 11 มีนาคม  2554  เวลา 15.30 – 16.30 น. 
 
เอกสารประกอบ ส าหรับถอดข้อความ 
1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และบทบาทของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนคุณวุฒิ
วิชาชีพ  11 มีนาคม  2554 
2. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) : ปฏิรูปอาชีวศึกษา  เผยแพร่โดย กลุ่ม/งานศูนย์
ก าลังคนอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา 
3. ก าหนดการประชุมผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              
วันท่ี 11 มีนาคม  2554 
 


