การส่ งเสริมการเรียนต่ อสายอาชีวศึกษายกกาลัง 2
รังสรรค์ ยังน้ อย
ผอ.วท.กาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
กองทุ นเพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา (กสศ.) คื อ ความคาดหวัง ที่ มี ต่อการผลิ ตและพัฒนาก าลัง คน
อาชี วศึ กษา เพื่อรองรั บการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ให้ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
นอกจากการพัฒนาปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณู ปโภค สิ่ งที่สาคัญมากกว่าคงหนีไม่พน้ เรื่ องของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะตรงต่อความต้องการใช้ของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาคอุตสาหกรรม และภาคธุ รกิ จบริ การ เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ คงปฏิเสธ
ไม่ได้วา่ นักเรี ยนนักศึกษาอาชี วศึกษาเป็ นทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริ มเสถียรภาพด้านกาลังคนแรงงานระดับกลาง
เป็ นแรงงานที่มีทกั ษะระดับฝี มือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี หน่ วยงานหลักที่มีหน้าที่โดยตรงในการ
ผลิ ตทรั พ ยากรบุ ค คลดัง กล่ า ว คื อ สถาบัน การศึ ก ษาด้า นอาชี วศึ ก ษาในสั ง กัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กาญจนาภิ เ ษก สมุ ท รปราการ เป็ นหนึ่ งในสถาบัน การศึ ก ษาภาครั ฐ ในสั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จดั การเรี ยนการสอนสายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย
จัดการศึกษารู ปแบบปกติ และระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) โดยจัดการศึกษารู ปแบบอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
แล ะ ป ระ เภ ทบริ ห ารธุ ร กิ จ เ พื่ อ ผลิ ต
ทรัพยากรบุคคล ในระดับฝี มือ และระดับ
เทคนิ ค ให้ มี คุ ณ ภาพ และปริ ม าณตรงต่ อ
ความต้องการใช้ของตลาดแรงงาน ข้าพเจ้า
ในฐานะผู ้อ านวยการวิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง ได้
ดาเนิ นการวิจยั พัฒนาเพื่อสร้ างนวัตกรรม
ทางการบริ หารจัดการขึ้น ได้แก่ รู ปแบบการบริ หารบูรณาการเครื อข่ ายความร่ วมมื อ เพื่อส่ งเสริมการเรียนต่ อ
สายอาชี วศึกษาที่มีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เป็ นศู นย์ กลาง โดยในองค์ประกอบที่ 1 แนว
ทางการบริ หารวิทยาลัย ข้อ 1.3 ฝ่ ายพัฒนากิ จการนักเรี ยนนักศึกษา ข้อ 1.3.4 เร่ งจัดหาทุนการศึกษา สาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่ ด้อยโอกาสขาดแคลนทุ นทรั พ ย์ แต่ มีผ ลการเรี ยนดี หรื อมี ความประพฤติ ดีให้เพิ่ มมากยิ่ง ขึ้ น อย่า ง

ต่อเนื่ องในทุก ๆ ปี การศึกษา คณะทางานของเครื อข่ายความร่ วมมือโดยการนาของข้าพเจ้า และคณะทางานได้
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการจัดหาทุนการศึกษาต่างๆ เพิ่มเติมให้แก่ นักเรี ยนนักศึกษา ซึ่ งมีอยูห่ ลายประเภทจาก
องค์กรภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ตน้ ปี การศึกษา 2562 เกิ ดประโยชน์ต่อนักเรี ยนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
จนกระทัง่ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่จดั ตั้งขึ้น
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
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กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คือ การช่ วยเหลื อเยาวชนผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาส
ศึ กษาต่อเนื่ องได้อย่างเต็มศักยภาพ และยังตอบโจทย์ทางด้านเศรษฐกิ จของประเทศ ควบคู่กนั ไปด้วย “ทุ น
นวัตกรรมสายอาชี พชั้ นสู ง” มีลกั ษณะเป็ นทุนให้เปล่าที่สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ได้ศึกษาต่อสาย
อาชี พในสาขาซึ่ งเป็ นที่ ต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน เปรี ยบเสมือนสิ่ งล้ าค่าของ
สถาบันการศึ ก ษาที่ จดั การเรี ย นการสอน
สายอาชี วศึกษา ที่ มีนโยบายมุ่งมัน่ ในการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนต่อสายอาชี วศึ กษา และ
เยาวชนไทยที่ มี ค วามสนใจเรี ย นต่ อ สาย
อาชี วศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการ
ของตลาดแรงงาน จึงสามารถกล่าวได้เต็ม
ปากว่านี้ คือ การส่ งเสริ มการเรี ยนต่ อสายอาชี วศึ กษายกกาลัง 2 เท่ากับ 1) การให้โอกาสเยาวชนไทยที่ดอ้ ย
โอกาสทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบัติเหมาะสมที่ ส นใจเรี ย นต่ อสายอาชี พ 2) การส่ ง เสริ ม การเรี ย นต่ อสาย
อาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มปริ มาณและคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษารองรับการพัฒนาประเทศ
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนามาซึ่ งแนวคิดในการบริ หารจัดการของข้าพเจ้ากาหนดเป็ นนโยบาย และ
กลยุทธ์ การดาเนินงาน 3 ข้ อ ที่มอบให้แก่ คณะทางานหลักของวิทยาลัยเทคนิ คกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
ประกอบด้วย นายชาคริ ต สุ ริยะฉาย นายอุดม เผ่าพงษ์จนั ทร์ นายธวัชชัย พลวัฒน์ นายภัทร ภูมิวฒั ร์ และนาย
ณัฐพงศ์ สุ รินทร์ ยึดถือเป็ นแนวทางในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้

1. กลยุทธ์ การเสนอโครงการขอรับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู ง” 5 ปี อย่ างไรให้ ได้ รับการอนุมตั ิ
1.1 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ต้องเสนอในสาขาวิชาที่สอดคล้องรองรับการพัฒนาประเทศ ใน
สาขาวิชาใน 10 อุตสาหกรรมกลุ่ มเป้ าหมาย 10 S-CURVE วิทยาลัย ฯ ได้ทาการเปิ ดการสอนในระดับ

ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) เพิ่ม 2 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาเมคคาทรอนิ กส์ และหุ่ นยนต์ และ
สาขาวิชาโลจิสติกส์ เพราะเป็ นสาขาวิชาที่เป็ นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต
1.2 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ในสาขาวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนอยูเ่ ดิมของวิทยาลัยฯ ที่มีจานวน
ผูเ้ รี ยนในปริ มาณน้อยถึงปานกลาง แต่ยงั เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน โดยได้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
“ทุนนวัตกรรมสายอาชี พชั้ นสู ง” ศึกษาต่ อเนื่อง 5 ปี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจัดการศึกษา
ใ น รู ป แ บ บ ป ก ติ ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น ร ะ ดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) จัด
การศึกษารู ปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่ วม 5 ปี การศึกษา ในสาขาวิชาช่ างกล
โ ร ง ง า น ส า ข า วิ ช า ช่ า ง เ ชื่ อ ม โ ล ห ะ
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิ กส์ และสาขาวิชา
ไฟฟ้ า ก าลัง ประกอบแนบเอกสารสถิ ติ
ข้ อ มู ล ความขาดแคลนก าลั ง คนใน 4
สาขาวิช าที่ เสนอขอทุ น และยัง เป็ นที่ ต้องการของสถานประกอบการ ตามที่ วิทยาลัย เสนอโครงการ จาก
หน่วยงานที่เป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ได้แก่ สานักงานจัดหา
งานจังหวัดสมุทรปราการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และข้อมูลจากการดาเนิ นโครงการ
นักเรี ยนนักศึกษาพบสถานประกอบการเครื อข่ายความร่ วมมือของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
อีกทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ โดยงานพัฒนาหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน และแผนกวิชาทั้ง 4 สาขา
ดัง กล่ า ว ดาเนิ นการปรับ ปรุ ง แก้ไ ขแผนการเรี ย นในหมวดวิชาเลื อกเสรี โดยนารายวิช าที่ ส อดคล้องกับ 10
อุตสาหกรรมกลุ่มเป้ าหมาย 10 S-CURVE บรรจุไว้ในแผนการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
(ปวช.) พ.ศ. 2562 ประกอบการเสนอขออนุมตั ิโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู ง” ศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี

2. กลยุทธ์ การค้ นหา และคัดกรองนักเรียนเข้ าโครงการขอรับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู ง” 5 ปี
2.1 วางแผนก าหนดพื้ นที่ เพื่ อ ค้ น หา
นักเรี ยนกลุ่ มเป้ าหมายในเขตพื้ นที่ จงั หวัด
ส มุ ทรป รากา ร โด ย เฉพ าะ โร งเรี ย น
ประถมศึ ก ษาขยายโอกาส และโรงเรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษา ที่ เ ป็ นเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ข อ ง วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค ก า ญ จ น า ภิ เ ษ ก
สมุ ท รปราการ ซึ่ งเป็ นไปตามแนวทาง
ปฏิ บตั ิ ของ”รู ปแบบการบริ หารบู รณาการ
เครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การ
เรียนต่ อสายอาชีวศึกษาทีม่ ีวทิ ยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เป็ นศูนย์ กลาง”

2.2 วางแผนค้นหานักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดไม่ต่ากว่า 20 % ตามข้อกาหนดของ
กองทุน (กสศ.) โดยพุง่ เป้ าไปที่เขตอาเภอในจังหวัดชายขอบของประเทศ ที่เป็ นภูมิลาเนาบ้านเกิดของข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กัด วิ ท ยาลัย เทคนิ ค กาญจนาภิ เ ษก สมุ ท รปราการ เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การ
ประสานงานกับครู นักเรี ยนและผูป้ กครองในพื้นที่เป้ าหมายดังกล่าว นอกจากนั้นคณะทางานทุกคนที่ลงพื้นที่
ค้นหา และคัดกรองจะแต่งกายในเครื่ องแบบข้าราชการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
2.3 วิธีคน้ หา และคัดกรองนักเรี ยนที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้าโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชี พชั้ นสู ง” 5 ปี
1) จัดแนะแนว และการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก สร้างการรับรู ้ ให้กบั นักเรี ยน ผูป้ กครอง และครู แนะ
แนวการศึกษาของโรงเรี ยนเครื อข่ายความร่ วมมือในเขตพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ให้ทราบถึงข้อดีและสิ ทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที่ ได้รับเมื่อมาเรี ยนต่อสายอาชี วศึกษาในโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชี พชั้ นสู ง” 5 ปี ที่
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
2) คณะทางานโดยการนาของ นายชาคริ ต สุ ริยะฉาย รองผูอ้ านวยการ และคณะทางานที่ประกอบด้วย
บุคลากรของวิทยาลัยที่เป็ นคนในพื้นที่ ทาการประสานโดยตรงในการสร้ างการรับรู ้ ให้กบั ครู นักเรี ยน และ
ผูป้ กครอง ของโรงเรี ยนในเขตอาเภอจังหวัดชายขอบของประเทศ ให้ทราบถึงข้อดีและสิ ทธิ ประโยชน์ ตลอดจน
สวัสดิการต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อมาเรี ยนต่อสายอาชี วศึกษาในโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชี พชั้ นสู ง” 5 ปี ที่
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
3) พัฒนาสื่ อประชาสัมพันธ์เชิงรุ กโดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั ที่ได้กาหนดไว้ตาม
”รู ป แบบการบริ ห ารบู ร ณาการเครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การเรี ย นต่ อ สายอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เป็ นศู นย์ กลาง” เช่น สื่ อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์,
Facebook, Fan page, Viral clip, Tik Tok, YouTube และ Vlog สื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ ป้ ายไวนิ ลประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ แผ่นพับ และวารสารข่าว ตลอดจนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ E-book, E-Learning และ Digital Video

3. กลยุทธ์ การดูแลนักเรียนทีไ่ ด้ สิทธิเข้ าเรียนในโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู ง” 5 ปี
3.1 การพัฒนาระบบดู แลความเป็ นอยู่และ
สวัสดิการของนักเรี ยน โดยพัฒนาปรับปรุ ง
การให้บริ ก ารสวัส ดิ ก ารหอพัก ปรั บปรุ ง
ภู มิ ท ัศ น์ ส ภาพแวดล้ อ ม และสิ่ งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ที่จาเป็ นภายในวิทยาลัย
ยกระดับคุณภาพ “ระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยน” ส่ งเสริ มการทากิ จกรรมเพื่อพัฒนา
นัก เรี ย นอย่า งต่ อเนื่ อง เพื่ อให้นักเรี ย นได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
3.2 การพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพสู ง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษก สมุท รปราการ เป็ นศูนย์ก ลางของเครื อข่า ยความร่ วมมื อกับหน่ วยงานทั้ง ภาครั ฐและเอกชน ที่ มีส่ วน

เกี่ ย วข้อ งในการผลิ ต และพัฒ นาก าลัง คนด้า นอาชี ว ศึ ก ษา และส่ ง เสริ ม การท าข้อ ตกลงบัน ทึ ก ความเข้า ใจ
Memorandum Of Understanding (MOU) ด้า นการจัดอาชี วศึ ก ษากับ หน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ร่ วมจัดทาแผนการเรี ยนและแผนการฝึ กอาชี พปรั บปรุ งเนื้ อหารายวิชา
ร่ วมกับสถานประกอบการในเครื อข่ายความร่ วมมือ ให้ตรงต่อความต้องการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษา
ในรู ปแบบการจัดอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พในสถานประกอบการ ส่ งเสริ มการ
จัดฝึ กอบรมการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรรายวิชาฐานสมรรถนะให้กบั ครู ผูส้ อน และจัด
โครงการฝึ กอบรมให้แก่ นักเรี ยนโดยการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาเป็ นวิทยากร เพื่อพัฒนาด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ คุณธรรมจริ ยธรรมเติมเต็มความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่นกั เรี ยน
3.3 ด้านการส่ งเสริ มสร้างโอกาสการมีงานทางานของผูท้ ี่จะจบการศึกษา ทางวิทยาลัยได้จดั โครงการ
สถานประกอบการพบนักเรี ยนนักศึกษา เพื่อให้นกั เรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ได้เลือกสถานที่
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ซึ่ งจัด
การศึ ก ษาในรู ป แบบอาชี วศึ ก ษาระบบทวิ
ภาคี ได้มีโอกาสเลือกสถานประกอบการใน
การฝึ กอาชีพในขณะที่ศึกษาตามหลักสู ตรฯ
จากโครงการดัง กล่ า วข้า งต้น ส่ ง ผลเมื่ อ
นัก เรี ยนนัก ศึก ษาจบการศึก ษาก็ส ามารถมี
งานทาต่อเนื่ องกับสถานประกอบการที่เข้า
ฝึ กอาชี พนั้นเกือบ 100% จากข้อมูลงานแนะ
แนวและส่ งเสริ มอาชีพ ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
โครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชี พชั้ นสู ง” 5 ปี ถื อเป็ นการเปิ ดประตู สู่ความเสมอภาคทาง
การศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ขา้ งหลังอย่างแท้จริ ง ในปี การศึกษา 2563 ได้รับการอนุ มตั ิ “ทุนนวัตกรรมสายอาชี พ
ชั้นสู ง” 5 ปี จานวน 40 ทุน ต่อเนื่ องในปี การศึกษา 2564 จานวน 60 ทุน จากการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางปฏิ บตั ิ ตาม ”รู ปแบบการบริ หารบูรณาการเครื อข่ ายความร่ วมมื อ เพื่อ
ส่ งเสริมการเรียนต่ อสายอาชี วศึกษาทีม่ ีวทิ ยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เป็ นศู นย์ กลาง” จึงสามารถ
พูดได้เต็มปากว่า “การส่ งเสริมการเรียนต่ อสายอาชีวศึกษายกกาลัง 2” ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครองและนักเรี ยนที่ได้ทุนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ต้องขอ
กราบขอบคุณคณะผูบ้ ริ หาร คณะดาเนิ นงานผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกภาคส่ วนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ที่ ให้โอกาสกับทางวิทยาลัยเทคนิ คกาญจนาภิเษก สมุทรปราการได้ร่วม “สร้ างคน สร้ าง
โอกาส สร้ างงาน” ให้กบั เยาวชนไทยที่ดอ้ ยโอกาสทางการศึกษา

