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Purposes of the study were I . to provide an activation strategy of human resource capacity
development in vocational education according to the needs of country development under vocational
education development plan (2 0 l 7 - 2 0 3 6) of institutes of vocational education: Southern 2) to
compare the activation strategy regarding the information and the size of institutions; 3) to determine
problems, obstacles, and recommendations for the activation strategy.
This study was quantitative research. The sample population were administrators, teachers,
and colleges of vocational education institutes in the Southern region. Percentile, Mean, standard
deviation (S.D.), and analysis of variance (ANOVA) were applied for statistics.
The results found that activation in strategy, regarding human resource capacity development
of vocational education according to the needs of country development under vocational education
development plan (2 0 I 7 - 2 0 3 6) , was at a high level. Comparison of activation strategy regarding
human resource capacity development of vocational education according to the needs of country
development between the size of institutes found a different statistical significant at O• 0 5 . Small

institutes activated strategy and projects, higher than medium and large institutes. Problems, obstacles,
and recommendations for activation strategy regarding human resource capacity development in
vocational education according to the needs of country development mostly found in teacher
development, budget allocation, networking and co-operation, monitoring and evaluation system.
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Vocational education development plan, Activation strategy,
Vocational education institute

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ส าเร็ จ ได้ด้ว ยความอนุ เ คราะห์ ข องท่ า น ผศ.ดร.พลเรื อ ตรี ห ญิ ง
สุ ภทั รา เอื้อวงศ์ ประธานในการสอบวิทยานิพนธ์ ดร.นลินี สุ ตเศวต อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ในการให้คาปรึ กษา แนะนา ดูแลช่วยเหลือตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องและเพิ่มเติมสิ่ งที่
เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ด้วยการเอาใจใส่ เป็ นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณคณะกรรมการในการ
สอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ในการวิจยั ครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รศ.ดร.บุญมี เณรยอด ที่กรุ ณาให้คาแนะนา
อันเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั และขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านคือ ดร.เศรษฐาพันธ์ สุ กใส
ดร.จัก รกฤษณ์ สิ ริริน ดร.ลิ ขิตกุล พุ่มเกษม ที่ ได้ให้ขอ้ คิ ดเห็ นแก่ ผูว้ ิจยั และตรวจสอบความ
ถู ก ต้องในเชิ ง เนื้ อหาของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ต้องขอขอบพระคุ ณผูบ้ ริ หาร และครู ผูท้ าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับแผนงาน กลยุทธ และโครงการของสถานศึกษาอาชี วศึกษา สังกัดสถาบันอาชี วศึกษา
ภาคกลาง ที่กรุ ณาให้ทดสอบเครื่ องมือสาหรับประกอบการทาวิทยานิ พนธ์ และขอขอบพระคุ ณ
ผูบ้ ริ หาร และครู ผทู ้ าหน้าที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน กลยุทธ และโครงการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สั ง กัดสถาบันอาชี วศึ ก ษาภาคใต้ ที่ ก รุ ณาตอบแบบสอบถามและให้ ข ้อ มู ล ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
การวิจยั
หากการวิจยั นี้ ก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ความก้าวหน้าทางวิชาการ ข้าพเจ้าขอมอบความดี น้ ี
เป็ นเครื่ องบูชาพระคุณบุพการี และบูรพาจารย์ ที่ได้ให้ความเมตตาสนับสนุนผูว้ จิ ยั มาโดยตลอด
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ให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ ตามขนาด
ของสถานศึกษา
ตารางที่ 4.11 เปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษา
ตารางที่ 4.12 เปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนา
หลักสู ตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามขนาด
ของสถานศึกษา
ตารางที่ 4.13 เปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มการพัฒนา
ความร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามขนาดของสถานศึกษา
ตารางที่ 4.14 เปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุน
ให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ ตามขนาด
ของสถานศึกษา
ตารางที่ 4.15 เปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษา
ตารางที่ 4.16 เปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนา
หลักสู ตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามขนาด
ของสถานศึกษา
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สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามขนาดของสถานศึกษา
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมานโยบายการศึ ก ษาของประเทศในส่ ว นของประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาให้ความสาคัญกับการศึกษาสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ทาให้นกั เรี ยนสนใจศึกษาต่อ
ด้านอุดมศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ งผลให้เกิ ดการขาดแคลนกาลังคนสายอาชี วศึกษาทุกสาขาวิชา ทั้ง
เกษตรกรรม พาณิ ช ยกรรม การท่ องเที่ ย วและบริ ก าร โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ทางด้า นอุ ตสาหกรรม
ในขณะที่ผจู ้ บอุดมศึกษาหลายสาขาวิชาไม่มีงานทา
รัฐบาลปั จจุบนั มีความพยายามอย่างจริ งจังในการแก้ไขปั ญหาการอาชี วศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งในส่ วนของการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั การอาชี วศึกษา การส่ งเสริ มอาชี วศึ กษาเฉพาะทาง
การสร้างเสริ มการศึกษาทวิภาคี การยกระดับการอาชีวศึกษาสู่ สากล โดยมีเป้ าหมายและสนับสนุ น
ให้มีผเู ้ รี ยนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนของภาคแรงงานอันจะ
ส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศ
การจัดการอาชี วศึกษา ถื อว่ามีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ ยนแปลงในหลายมิติ โดยเฉพาะ
การผลิตบุคลากรที่มีทกั ษะทางวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุ รกิจและอุตสาหกรรม เพื่อ
เป็ นกลไกในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จและสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก สื บเนื่ องจาก
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความเหลื่อมล้ าทางสังคม การรวมตัวของประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน การเคลื่ อนย้า ยการลงทุ นและการเปิ ดเสรี ด้านการค้า และการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ างประชากรเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุมากขึ้น ปั จจัยเหล่ านี้ ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนากาลังคนด้านอาชี วศึกษา
เพื่ อเป็ นการขับ เคลื่ อนประเทศให้สอดคล้องต่ อความต้องการของตลาดสากล จึ งมี ก ารก าหนด
นโยบายต่างๆ เกี่ ยวกับการพัฒนากาลังคนด้านอาชี วศึ กษาไว้เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
พระราชบัญ ญัติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
การอาชี วศึกษานอกเหนื อจากอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติและกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การให้คณะกรรมการการอาชี วศึกษามีอานาจหน้าที่
ตามมาตรา 11 ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการกากับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่
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การพิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้ าหมายการผลิตและแผนพัฒนากาลังคนด้านวิชาชี พต่อรัฐมนตรี
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการกากับดู แล และการให้การรั บรองมาตรฐานสถานศึ กษา สถาบัน
และสถานประกอบการ การจัดสรรงบประมาณและการประกันคุ ณภาพภายใน เพื่ อให้การจัด
อาชี วศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พเป็ นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่ งการจัดการอาชี วศึกษา
และการฝึ กอบรมวิช าชี พ นั้น ถื อเป็ นกระบวนการผลิ ตและพัฒนาก าลังคนเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ตและ
ส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิ จและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับทิ ศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตร และบริ การ รวมทั้งทาให้ประชาชนสามารถประกอบ
อาชีพอิสระและพึ่งพาตนเองได้
ในการนี้ คณะกรรมการการอาชี วศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการการอาชี วศึกษาด้านการ
กาหนดนโยบาย เป้ าหมายการผลิต และแผนพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ตามคาสัง่ คณะกรรมการการ
อาชี วศึ ก ษาที่ 3/2554 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 โดยให้คณะอนุ ก รรมการมี หน้า ที่ ก ลั่นกรองให้
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะคณะกรรมการการอาชี วศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องการกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย
แผนการผลิ ตและพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษา แผนการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู ข้าราชการพลเรื อน และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชี พ มาตรฐานสมรรถนะ และวิทยฐานะสาหรับครู และ
ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา รวมทั้ง ได้ แ ต่ ง ตั้ง คณะท างานเฉพาะกิ จ สนั บ สนุ น การท างานของ
คณะอนุ ก รรมการการอาชี วศึ ก ษาด้า นการก าหนดนโยบาย เป้ า หมาย การผลิ ต และแผนพัฒนา
กาลังคนอาชี วศึกษา ตามคาสั่งคณะกรรมการการอาชี วศึกษาที่ 1/2555 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555
จานวน 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะทางานด้านข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษา ข้อมูลด้านแรงงานและ กาลังคน
อาชี วศึกษา (2) คณะทางานด้านข้อมูลครู และบุคลากรอาชี วศึกษา (3) คณะทางานด้านข้อมูลการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนอาชี วศึกษา โดยให้คณะทางานมีหน้าที่ สารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ และจัดทาข้อมูลรวมทั้งข้อเสนอแนะที่เกี่ ยวกับการกาหนดนโยบาย เป้ าหมายการผลิ ต
และแผนพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษา โดยมีองค์ประกอบของคณะทางาน เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ซึ่ งการ
ดาเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการได้กาหนดกรอบแนวทาง ประกอบด้วย 1. ด้านนักเรี ยน นักศึกษา
ในการกาหนดเป้ าหมายการผลิตและแผนพัฒนากาลังคน ได้ทาการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และ
ความเปลี่ ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการผลิ ตและพัฒนากาลังคนระดับกลางจากแนวโน้ม การจ้าง
งานทัว่ โลก การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี อาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 ผลกระทบต่อกาลังคนอาชี วศึกษา
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นกาลังคนของไทยทั้งในเชิงปริ มาณและคุ ณภาพ แนวทางการพัฒนา
กาลังคนของประเทศภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) นโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ความต้องการกาลังคนในภาพรวมของประเทศไทย รวมทั้งยุทธศาสตร์ ดา้ นการ
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ผลิตและพัฒนากาลังคน ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง และการกาหนดเป้ าหมายการผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษา เพื่อกาหนดเป้ าหมายการผลิตกาลังคนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 2. ด้านครู
คณาจารย์ และบุคลากรอาชี วศึกษา มุ่งศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในด้านครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
ที่จะส่ งผลต่อการการผลิตและพัฒนากาลังคนทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ และกาหนดแนวทางใน
ด้านการสร้างเสริ มปริ มาณครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้พอเพียง การสร้างเสริ ม
มาตรฐานวิชาชี พ สมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา สร้างเสริ มคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาและการสร้าง
โอกาสและความร่ วมมือในการสร้ างเสริ มครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชี วศึกษา
ให้มีคุณภาพ 3.ด้านการพัฒนาการเรี ย นการสอนอาชี วศึ กษา ในการจัดท าข้อเสนอเชิ งนโยบาย
ยุทธศาสตร์ การผลิตและแผนพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษายึดแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาอาชี วศึกษาเป็ นหลักโดยคานึ งถึงการพัฒนาหลายมิติ
เช่น ด้านวิชาการ ความเป็ นครู ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ความสามารถด้านการวิจยั
สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขารับผิดชอบทุกช่วงอายุการทางาน โดยจัดให้มีกระบวนการ
กากับติดตาม การนิ เทศการสอน โดยผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ เน้นการพัฒนาจากการทางาน
จริ ง ร่ วมกับ ภาคการผลิ ต ภาคสั ง คม สมาคมวิช าชี พ ต่า งๆ เพื่ อรองรั บ การเปลี่ ย นแปลง และการ
แข่งขันทางด้านตลาดกาลังคนของอาเซียน
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จดั ทาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 โดย
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2560-2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิ จสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่ อให้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาของประเทศให้ ส อดคล้ อ งกับ เป้ า หมายและทิ ศ ทางของการพัฒ นาก าลัง คนตาม
ยุท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ งแผนพัฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ.2560-2579 ได้ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก าร
อาชีวศึกษาที่สาคัญไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การจัด การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่น คงของสั ง คมและประเทศชาติ
ประกอบด้วยกลยุทธ์ จานวน 5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชี วศึกษาเพื่อสร้างขัดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วยกลยุทธ์ จานวน 3 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยกลยุทธ์ จานวน 4 กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชี วศึกษา
ประกอบด้วยกลยุทธ์ จานวน 2 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการอาชี วศึกษาเพื่อสร้ างเสริ มคุณภาพชี วิต เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ประกอบด้วยกลยุทธ์ จานวน 3 กลยุทธ์ และ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารจัดการอาชี วศึ กษา ประกอบด้วย
กลยุทธ์ จานวน 4 กลยุทธ์
โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญเพื่อการขับเคลื่ อนและผลิตกาลังคนเป็ นไปตามความ
ต้องการของสังคม เพื่อตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น เพื่อพัฒนาระบบอาชีวศึกษาไทยให้
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิ การ (ศธ.) โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กาหนดแนวการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
แผนพัฒนาการอาชี วศึก ษา พ.ศ.2560-2579 ไว้เป็ นแผนแม่บทเพื่ อให้กบั สถานศึ กษาที่ เกี่ ยวข้อง
นาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป
จากความเป็ นมาและความส าคัญ ดัง กล่ า ว ผูว้ ิจ ัย เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ในการพัฒ นา
ศัก ยภาพก าลัง คนด้ า นการอาชี ว ศึ ก ษาเป็ นอย่ า งยิ่ ง จากความส าคัญ และบทบาทหน้า ที่ ข อง
สถานศึกษาที่จดั การศึกษาระดับอาชี วศึกษาดังกล่าว ในฐานะผูป้ ฏิบตั ิเพื่อให้ตอบสนองต่อการผลิ ต
กาลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานสู่ สากลใน
การพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงจาเป็ นที่จะต้อง
ขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาการอาชี วศึกษาดังกล่าว และด้วยเหตุผลเหล่านี้ ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคน
ด้านการอาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้ง 4 กลยุทธ์
ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึ กษาที่ ตรงกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มการพัฒนาความร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษาให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็ นการศึกษาและกระตุน้ การขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาในการพัฒนาประเทศ

5

ผู ้วิ จ ัย ต้อ งการศึ ก ษาการขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาศัก ยภาพก าลัง คนด้า นการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ว่าได้มีการดาเนินการ
เป็ นอย่างไร พบปั ญหาอะไร รวมถึ งมี ขอ้ เสนอแนะอย่างไร เพื่อจะได้ทราบผลการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานว่าเป็ นไปตามแผนหรื อไม่ ทั้งนี้ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าวสู่ การปฏิบตั ิจริ งของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้
และสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาอื่ น ๆ ตามแผนงานและโครงการที่ เ ป็ นหัว ใจของการจัดการศึ ก ษา
อาชี วศึ ก ษา อันจะส่ ง ผลต่ อการบริ หารสถานศึ ก ษาและการเตรี ย มก าลัง คนด้า นอาชี วศึ ก ษา ที่ มี
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพต่อไป
คำถำมกำรวิจัย
1. การขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาศัก ยภาพก าลัง คนด้า นการอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.
2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้อยูร่ ะดับมาก
2. การขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาศัก ยภาพก าลัง คนด้า นการอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.
2560-2579 ของสถานศึ ก ษาสั ง กัด สถาบัน การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ ตามขนาดของสถานศึ ก ษา
แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาศัก ยภาพก าลัง คนด้ า นการ
อาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการ
อาชี วศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชี วศึ กษาภาคใต้ ตามขนาดของ
สถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ศัก ยภาพกาลัง คนด้านการอาชี วศึ ก ษาให้มีส มรรถนะ สอดคล้องกับ ความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพัฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึ ก ษาสั ง กัด สถาบัน การ
อาชีวศึกษาภาคใต้
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ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
งานวิจยั นี้ ศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึกษา
ให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา
พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ มีจานวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ มี ก ารพัฒ นาก าลัง ด้า นอาชี ว ศึ ก ษาให้มี คุ ณ ลัก ษณะ
ที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึ กษาที่ ตรงกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มการพัฒนาความร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษาให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2. ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารและครู สถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้
จานวน 27 สถานศึกษา
2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ หารและครู ผทู ้ ี่ทาหน้าที่เกี่ยวกับแผนงาน
และโครงการของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ จานวน 81 คน โดยผูว้ ิจยั เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งนี้ เพื่อให้ได้กลุ่มคนที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาแผนงานและโครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
ตัวแปรต้ น ได้แก่ ตาแหน่งงาน เพศ ช่ วงอายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ประสบการณ์
การทางานในตาแหน่งปั จจุบนั และขนาดของสถานศึกษา
ตัวแปรตำม
ผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.
2560-2579ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้
3. ขอบเขตด้ ำนเวลำ ช่วงปี การศึกษา 2562
4. ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่ สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
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คำจำกัดควำมในกำรวิจัย
1. ผู้ บ ริ หำร หมายถึ ง หัวหน้าสถานศึ ก ษารวมถึ งรองหัวหน้าสถานศึ ก ษา ที่ ไ ด้รับการ
แต่งตั้งให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ในการบริ หารสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชี วศึ กษา
ภาคใต้
2. ครู ผ้ ูที่ทำหน้ ำที่เกี่ยวกับแผนงำน และโครงกำรของสถำนศึ กษำ หมายถึ ง ครู ผูท้ ี่ได้รับ
การมอบหมายให้ป ฏิ บ ตั ิ หน้าที่ จดั ท าแผนงาน และโครงการของสถานศึก ษา สัง กัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้
3. นโยบำย หมายถึง หลักการและวิธีปฏิบตั ิที่มีการกาหนดไว้ ซึ่ งถือเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินการของหน่วยงาน
4. กำรขับเคลื่อน หมายถึง การดาเนินงานที่นาไปสู่ การปฏิ บตั ิตามแผนงานและโครงการ
ของยุทธศาสตร์
5. กำรขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพก ำลั ง คนด้ ำ นกำรอำชี ว ศึ ก ษำให้ มี
สมรรถนะ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรในกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผนพัฒนำกำรอำชี วศึกษำ พ.ศ.
2560-2579 หมายถึ ง การดาเนิ นงานที่ นาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ตามแผนงานและโครงการ ซึ่ งถื อเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นการด้า นการพัฒนาศัก ยภาพก าลังคนด้า นการอาชี วศึ ก ษาให้มีส มรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึ กษาให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มการพัฒนาความร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
ให้ มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่ว ไป และสมรรถนะวิ ช าชี พ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
6. สถำบั น กำรอำชี ว ศึ ก ษำภำคใต้ หมายถึ ง สถาบัน การศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ประกาศกฎกระทรวงให้สถาบันการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษารวมกัน
ช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2556 เพื่อจัดตั้งเป็ นสถาบันการศึกษาขั้นสู ง ผลิ ตบุคลากรสายอาชี พที่เชี่ ยวชาญ
ชานาญงาน เข้าสู่ ตลาดแรงงาน โดยรองรับการศึกษาขั้นสู งระดับปริ ญญาตรี ทั้งนี้ ทุกหลักสู ตรที่เปิ ด
สอนใช้กรอบมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
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ปวช. : มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวส. : มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ปริ ญ ญาตรี : มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สายเทคโนโลยี ห รื อสาย
ปฏิบตั ิการ
สถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ มีท้ งั สิ้ น 3 สถาบัน รวมสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ ทั้งสิ้ นจานวน
27 สถานศึกษา ประกอบด้วย
1) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ฝั่งอ่าวไทย) จานวน 11 สถานศึกษา
2) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 (ฝั่งอันดามัน) จานวน 7 สถานศึกษา และ
3) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (ฝั่งชายแดน) จานวน 9 สถานศึกษา
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ผลจากการศึกษาทาให้ทราบถึง ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตาม
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
2. ผลจากการศึ ก ษาท าให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
3. ผลจากการศึ ก ษาจะได้ข้อมูล เพื่ อใช้ใ นการติดตามประเมิ นผล และกระตุ ้น การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ สู่ การปฏิบตั ิจริ งของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชี วศึกษา
ภาคใต้ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่นๆ อันจะส่ งผลต่อการบริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.2560-2579
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตาแหน่งงาน
เพศ
ช่วงอายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปั จจุบนั
ขนาดของสถานศึกษา

การขับเคลื่อนของสถานศึกษา สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
- การดาเนินงานตามแผนงาน
- การดาเนินงานตามโครงการ

กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้าน
การอาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ จึงได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. สถาบันการอาชีวศึกษา
3. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
4. อาชีวศึกษา การปรับเปลี่ยนที่คาดหวัง
5. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579
6. แนวทางการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บ ัติ โ ดยการมี ส่ ว นร่ ว มและการก ากับ ติ ด ตาม
ประเมินผล
6.1 แนวทางการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิโดยการมีส่วนร่ วม
6.2 การกากับติดตามและประเมินผลการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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2.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Office of the Vocational Education Commission)
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ที่ทาการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาเนิ น
นอก แขวงดุ สิ ต เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร 10300 วัน ก่ อตั้ง 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2484 (71 ปี )
สานัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา (สอศ.) หรื อ "กรมอาชี วศึ ก ษา" (เดิ ม) เป็ นหนึ่ งในห้า
หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบกากับดูแลงานการศึกษาในด้านการ
อาชีวศึกษา เป็ นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา ในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มีการ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งท าให้ กรมอาชี ว ศึ ก ษา เปลี่ ย นสถานะเป็ น "ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา"
แนวคิดในการริเริ่มอาชีวศึกษา
แนวคิดการจัดการศึกษาอาชี พ มีมาตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยเริ่ มมีอาชี พหัตกรรมมากขึ้ น
นอกเหนื อไปจากอาชี พกสิ กรรม อาชี วศึ กษาเริ่ มอย่างเป็ นระบบเมื่อได้รับการบรรจุ ในโครงการ
ศึกษา พ.ศ. 2441 เป็ นการศึกษาพิเศษ หมายถึง การเรี ยนวิชาเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชานาญ โดยจัด
การศึกษา 2 ประเภทคือ โรงเรี ยนสามัญศึกษา สอนวิชาสามัญ และโรงเรี ยนวิสามัญศึกษา สอนวิชา
เพื่อออกไปประกอบอาชีพ
ในปี พ.ศ. 2453 ได้ จ ัด ตั้ง โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาแห่ ง แรก คื อ โรงเรี ยนพาณิ ช ยการที่
วัดมหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรี ยนเพาะช่าง และปี พ.ศ. 2460 จัดตั้ง
โรงเรี ยนฝึ กหัดครู ประถมกสิ กรรม
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2475 ก าหนดว่า วิ ส ามัญ ศึ ก ษา ได้แ ก่ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ
ซึ่ งจัดให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ เช่น กสิ กรรม หัตถกรรม และพาณิ ชยการ เพื่อเป็ นพื้นฐานความรู ้
สาหรับประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2479
ได้ปรากฏคาว่า "อาชี วศึกษา" เป็ นครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น
3 ชั้น คื อ อาชี วศึ ก ษา ชั้นต้น กลาง และสู ง รั บ นัก เรี ยนจากโรงเรี ย นสามัญศึ ก ษาของทุ ก ระดับ
ประโยค
ปี พ.ศ. 2481 พระราชกฤษฎี ก าจัด วางระเบี ย บราชการในสั ง กัด กระทรวงธรรมการ
(กระทรวงศึกษาธิ การในปั จจุ บนั ) ให้จดั ตั้งกรมใหม่ข้ ึ น 2 กรม คื อ กรมสามัญศึกษา มี หน้าที่ จดั
การศึกษาสายสามัญ และกรมวิชาการ มีหน้าที่จดั การศึกษาสายอาชีพ
ปี พ.ศ. 2484 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484 ซึ่ งตราขึ้นเมื่อ
วัน ที่ 18 สิ ง หาคม 2484 และมี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ ัง แต่ ว นั ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา คื อ วัน ที่
19 สิ ง หาคม 2484 กระทรวงธรรมการได้เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และตั้ง กรม
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อาชี วศึกษาขึ้นแทนกรมวิชาการ ดังนั้น กรมอาชี วศึกษา จึงได้ต้ งั ขึ้นตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่
19 สิ งหาคม พ.ศ. 2484
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ราชกิจจานุ เบกษา ได้ทาการเผยแพร่ คาสั่งหัวหน้า คณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ ที่ 8/2559 ซึ่ งมีสาระสาคัญคือให้โอนอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ มการศึ ก ษาเอกชน หรื อ สช. ในส่ ว นที่ ดู แ ลการอาชี ว ศึ ก ษาให้ ม าสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลทาให้การอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนถูกควบรวมเข้าด้วยกัน
โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
การจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2495 ได้เริ่ มจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิ ค ในสังกัด กองวิทยาลัยเทคนิ ค กรมอาชี วศึกษา
ทั้งหมด 5 แห่ง โดยเป็ นวิทยาลัยเทคนิคหลักทัว่ ประเทศ 4 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ-กรุ งเทพ
(พ.ศ. 2495), วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้-สงขลา (พ.ศ.2497), วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือนครราชสี ม า (พ.ศ. 2499) และ วิท ยาลัย เทคนิ ค ภาคพายัพ -เชี ย งใหม่ (พ.ศ. 2500) รวมทั้ง
วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี - ธนบุรี (พ.ศ. 2503)
ปี พ.ศ. 2502 ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศเยอรมนี ในการจัดตั้งโรงเรี ยนเทคนิ คพระ
นครเหนื อ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในสังกัดกองโรงเรี ยนพาณิ ชย์ กรมอาชี วศึกษา และได้ยก
ฐานะในปี พ.ศ. 2507 เป็ นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ โดยได้รับการพัฒนาและเปิ ดสอนจนถึง
ระดับ ปวส.
ปี พ.ศ. 2503 ได้รับความช่ วยเหลื อจากประเทศญี่ปุ่น ในการจัดตั้งศู นย์ฝึกโทรคมนาคม
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในสังกัดกองโรงเรี ยนพาณิ ชย์ กรมอาชี วศึ กษา และได้ยกฐานะในปี
พ.ศ. 2507 เป็ นวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี โดยได้รับการพัฒนาและเปิ ดสอนจนถึงระดับ ปวส.
ปี พ.ศ. 2506 ได้รับความช่ วยเหลื อจากประเทศเยอรมนี ในการจัดตั้ง วิทยาลัย เทคนิ ค
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในสังกัดกองโรงเรี ยนพาณิ ชย์ กรมอาชีวศึกษา โดยได้รับการพัฒนา
และเปิ ดสอนจนถึงระดับ ปวส.
ปี พ.ศ. 2512 ได้รับความช่ วยเหลื อจากประเทศออสเตรี ย ในการจัดตั้งโรงเรี ยนเทคนิ ค
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถานศึกษาหลายแห่ งได้รับการพัฒนาและเปิ ดสอนจนถึงระดับ ปวส. โดยใน
ปี พ.ศ. 2512 ได้รับ การยกฐานะจากโรงเรี ย นเป็ นวิท ยาลัย ซึ่ ง แห่ ง แรกคื อ วิทยาลัย พณิ ชยการ
พระนคร จนถึ งปี พ.ศ. 2522 กรมอาชี วศึ กษามีวิทยาลัยอยู่ในสังกัด จานวน 90 แห่ ง ในจานวน
สถานศึกษาทั้งสิ้ น 159 แห่ง
ปี พ.ศ. 2513 รวมโรงเรี ยนการช่างสตรี และโรงเรี ยนการช่าง 4 จังหวัด คือ อ่างทอง ราชบุรี
บุรีรัมย์ และพัทลุง
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การยุบรวมโอนวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2514 ได้มี พ ระราชบัญ ญัติ จ ัด ตั้ง สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า โดยรวม
วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ในสังกัด
กรมอาชีวศึกษาไปรวมเป็ นสถาบัน และเปิ ดสอนถึงระดับ ปริ ญญาตรี
ปี พ.ศ. 2515 ให้ วิ ท ยาลัย วิ ช าการก่ อ สร้ า งบางพลัด เข้า รวมกับ สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า และประกาศคณะปฏิ ว ตั ิ ฉ บับ ที่ 217 พ.ศ. 2515 ให้ โ อนโรงเรี ย นฝึ กฝนอาชี พ
เคลื่อนที่ 36 แห่ง ของกรมอาชีวศึกษาไปกรมสามัญ
ปี พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชบัญญัติ จดั ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษา ขึ้นโดยแยก
วิทยาลัย 28 แห่ งออกจาก กรมอาชี วศึกษา เปิ ดสอนถึ งระดับปริ ญญาตรี และได้โอนศูนย์ฝึกต่อเรื อ
หนองคายของส านัก งานพลัง งานแห่ ง ชาติ ม าอยู่ใ นสั ง กัด กรมอาชี วศึ ก ษา โดยเปลี่ ย นชื่ อเป็ น
โรงเรี ยนอุตสาหกรรมต่อเรื อหนองคาย
ปี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรี ยนเทคนิค โรงเรี ยนอาชี วศึกษา โรงเรี ยนการช่างใน 65 วิทยาเขต
และยกฐานะโรงเรี ยนเกษตรกรรม 12 แห่งเป็ นวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2522 ได้มีการโอน วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร ไปสังกัดสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ประกาศใช้หลักสู ตร ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพเทคนิ ค (ปวท.) และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาอาชี วศึกษา ต่อมากระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
เทคนิ ค (ปวท.) รั บ นัก เรี ย นผูจ้ บมัธ ยมศึ ก ษา ตอนปลาย โปรแกรมวิชาสามัญ เข้า เรี ย นวิช าชี พ
เป็ นเวลา 2 ปี
วิทยาลัยการอาชีพ
ปี พ.ศ. 2530 ได้มีการจัดตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพ" ในพื้นที่จงั หวัดมุกดาหาร และแม่ฮ่องสอน
โดยมีเป้ าหมายที่จะจัดการศึกษาทุกประเภทวิชาชีพและทุกหลักสู ตร ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
ปี พ.ศ. 2533 โรงเรี ยนสารพัดช่ างวังไกลกังวล ได้ยกวิทยฐานะเป็ นวิทยาลัยการอาชี พวัง
ไกลกังวล สื บเนื่ องจาก ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
เสด็จพระราชดาเนิ น ทอดพระเนตร การฝึ กอบรมวิชาชี พระยะสั้นของโรงเรี ยนสารพัดช่างวังไกล
กังวลและ ทรงมีพระราชดารัส ให้ เปิ ดสอนในระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) และระดับที่สูงขึ้น เพื่อ
รองรับนักเรี ยนจากโรงเรี ยนวังไกลกังวล และโรงเรี ยนมัธยมในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2535-2539 ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกจานวน 93 แห่ ง เฉพาะโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพ ระดับอาเภอ 60 แห่ ง วิทยาลัยสารพัดช่าง 25 แห่ง และอีก 8 แห่ง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชี พไปสู่ ทอ้ งถิ่ น สนับสนุ น การพัฒนาชนบท เพื่อผลิ ตกาลังคน
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ด้านวิชาชี พในระดับช่างกึ่ งฝี มือ และช่ างเทคนิ ค ให้ตรงกับความต้องการ ของตลาด แรงงาน และ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ปี พ.ศ. 2540 การอาชีวศึกษาโดยนายสุ ขวิช รังสิ ตพลรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ในขณะนั้น ได้จดั ตั้งวิทยาลัยการอาชี พ 70 แห่ ง วิทยาลัยเทคนิ ค 19 แห่ ง และวิทยาลัยบริ หารธุ รกิ จ
และการท่องเที่ยว 2 แห่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
และกระทรวงวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสานัก งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมแห่ ง ชาติ ได้ ร่ ว มกัน จัด ท า "โครงการจัด ตั้ง โรงเรี ย นเทคโนโลยี
ฐานวิท ยาศาสตร์ นาร่ อง" โดยมี วิท ยาลัย การอาชี พ พานทอง เป็ นสถานศึ ก ษานาร่ องแห่ ง แรก
และได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เพื่ อผลิ ตคนที่มี ความรู ้
ทางด้า นวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละมี ท ัก ษะด้า นช่ า งออกไปสร้ า งสรรค์น วัต กรรมและ
สิ่ งประดิ ษฐ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กบั ภาคการผลิ ตและบริ การของ
ประเทศ
ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศเปลี่ยนชื่ อวิทยาลัยการอาชี พพานทองเป็ น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2552 เพื่อรองรับ
การขยายผลของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบของห้องเรี ยนพิเศษใน
สถ านศึ ก ษาที่ มี อยู่ เ ดิ ม (school in school) (ส านั ก งาน คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ)
2.2 สถาบันการอาชีวศึกษา (Vocational Education Institution)
เป็ นกลุ่มสถาบันรัฐในประเทศไทย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อเปิ ดการสอนหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปว.ช.) ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปว.ส.) ตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิอาชี วศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง และปริ ญญาตรี (ทล.บ.) โดยใช้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี หรื อสายปฏิบตั ิการ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ
ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2556 - 2561 กาหนดมาตรฐาน
หลักสู ตรและสาขาวิชา 9 ประเภทวิชา 51 สาขาวิชา ดังนี้
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ลาดับ
1

กลุ่ม / ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา




















2

พาณิ ชยกรรม










ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างซ่อมบารุ ง
ช่างต่อเรื อ
ช่างเขียนแบบเครื่ องกล
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม
มคคาทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
สารวจ
โยธา
ช่างเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
ช่างพิมพ์
อุตสาหกรรมยาง
เทคนิคแว่นตาและเลนส์
เทคนิคคอมพิวเตอร์
สุ ตสาหกรรมฟอกหนัง
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ธุ รกิจค้าปลีก
ธุ รกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ์ความ
ภาษาต่างประเทศ
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ลาดับ
3

กลุ่ม / ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

สาขาวิชา














4

คหกรรม

การจัดการด้านความปลอดภัยปลอดภัย






5
6

เกษตรกรรม
ประมง



7

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว



8

อุตสาหกรรมสิ่ งทอ




วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
ศิลปหัตกรรม
อุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
ศิลปกรรมเซรามิก
การถ่ายภาพและวีดีทศั น์.
เทคโนโลยีศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
ศิลปการดนตรี
ศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
เครื่ องประดับอัญมณี
ช่างทองหลวง
การพิมพ์สกรี น
ออกแบบนิเทศศิลป์
แฟชัน่ และสิ่ งทอ
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร์
เสริ มสวย
ธุ รกิจคหกรรม
เกษตรศาสตร์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
แปรรู ปสัตว์น้ า
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสิ่งทอ
เคมีสิ่งทอ
เทคโนโลยีเครื่ องนุ่งห่ม
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ลาดับ
9

กลุ่ม / ประเภทวิชา

สาขาวิชา

เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่ อสาร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง
ตามคาสั่ ง สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ที่ 552/2557 ปี พ.ศ. 2557 กาหนด
มาตรฐานหลักสู ตรและสาขาวิชา และการปรับปรุ งเพิม่ เติมในปี พ.ศ. 2558 - 2561 มี 9 ประเภทวิชา
และสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
ลาดับ
กลุ่ม / ประเภทวิชา
สาขาวิชา
1
อุตสาหกรรม
 เทคนิ คเครื่ องกล
 เทคนิ คการผลิ ต
 ไฟฟ้ า
 อิเล็กทรอนิ กส์
 ช่างก่อสร้าง
 อุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
 เทคนิ คสถาปั ตยกรรม
 สารวจ
 เทคนิ คพลังงาน
 เทคนิ คกายอุปกรณ์
 โยธา
 เทคโนโลยียาง
 เทคนิ คโลหะ
 เขียนแบบเครื่ องกล
 เทคนิ คอุตสาหกรรม
 การพิมพ์
 เทคโนโลยีการต่อเรื อ
 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 เครื่ องมือวัดและควบคุม
 เคมีอุตสาหกรรม
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ลาดับ

กลุ่ม / ประเภทวิชา

สาขาวิชา









2

บริ หารธุ รกิจ














3

ศิลปกรรม

ปิ โตรเคมี
ช่างอากาศยาน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
ช่างเทคนิคระบบขนส่ งทางราง
เทคนิคขึ้นรู ปพลาสติก
เทคนิคเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การจัดการธุ รกิจค้าปลีก
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการสานักงาน
การเงินและการธนาคาร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ธุ รกิจสถานพยาบาล
ภาษาต่างประเทศธุ รกิจ
การจัดการทัว่ ไป
ธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ
วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
ศิลปหัตกรรม
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
เทคโนโลยีเซรามิค
การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
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เทคโนโลยีศิลปกรรม
ลาดับ

กลุ่ม / ประเภทวิชา

4

คหกรรม

5

เกษตรกรรม

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
ศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
เครื่ องประดับอัญมณี
การออกแบบเครื่ องประดับและอัญมณี
ช่างทองหลวง
ดนตรี และเทคโนโลยี
การพิมพ์สกรี น บรรณาธิ การกิจ
ออกแบบนิ เทศศิลป์ บรรณาธิ การกิจ
เทคโนโลยีแฟชัน่ และสิ่ งทอ
เทคโนโลยีการออกแบบแฟชัน่ และสิ่ งทอ
เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่ องนุ่มห่ม
อาหารและโภชนาการ
เพิ่มเติมสาขางานเชพอาหารนานาชาติ
อุตสาหกรรมอาหาร
การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีความงาม
ธุ รกิจคหกรรม
การดูแลผูส้ ู งอายุ
เชฟอาหารไทย
เกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
สัตวรักษ์
ช่างกลเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรมบรรณาธิ การกิจ
เทคโนโลยีภูมิทศั น์
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ธุ รกิจเกษตรและสหกรณ์ บรรณาธิ การกิจ
ลาดับ
6
7

8

9

กลุ่ม / ประเภทวิชา
ประมง

สาขาวิชา

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
แปรรู ปสัตว์น้ า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
การจัดการธุ รกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
การจัดประชุมและนิทรรศการ
การโรงแรม
สปาและความงาม
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ
เทคโนโลยีสิ่งทอ
เคมีสิ่งทอ
เทคโนโลยีเครื่ องนุ่งห่ม
เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่ อสาร
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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หลักสู ตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรื อสายปฏิบัติการ
การเปิ ดสอนหลักสู ตรปริ ญญาตรี ในสถาบันการอาชีวศึกษา ใช้มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยีหรื อสายปฏิบตั ิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ปั จจุบนั เปิ ดสอน 6 สาขาวิชา
ดังนี้
ลาดับ
กลุ่ม / ประเภทวิชา
1
อุตสาหกรรม

2

บริ หารธุ รกิจ

สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
การตลาด
บัญชี
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
2.3 สถานศึกษาในสั งกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ หมายถึง สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
กฎกระทรวงให้สถาบันการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษารวมกัน ช่วงปี
พ.ศ. 2555 - 2556 เพื่อจัดตั้งเป็ นสถาบันการศึกษาขั้นสู ง ผลิตบุคลากรสายอาชีพที่เชี่ยวชาญ ชานาญ
งาน เข้าสู่ ตลาดแรงงาน โดยรองรับการศึกษาขั้นสู งระดับปริ ญญาตรี ทั้งนี้ ทุกหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
ใช้กรอบมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
ปวช. : มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวส. : มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ปริ ญญาตรี : มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยีหรื อสาย
ปฏิบตั ิการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ มีท้ งั สิ้ น 3 สถาบัน ประกอบด้วย
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ฝั่งอ่าวไทย) จานวน 11 วิทยาลัย ประกอบด้วย
1) วิท ยาลัย เทคนิ คชุ มพร 2) วิทยาลัย เทคนิ คสุ ราษฎร์ ธานี 3) วิทยาลัย อาชี วศึ ก ษาสุ ราษฎร์ ธานี
4) วิ ท ยาลัย เทคนิ ค นครศรี ธรรมราช 5) วิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษานครศรี ธรรมราช 6) วิ ท ยาลัย
ศิล ปหัตถกรรมนครศรี ธ รรมราช 7) วิท ยาลัย เทคนิ ค ทุ่ งสง 8) วิทยาลัย เทคนิ คสิ ชล 9) วิทยาลัย
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เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรื อนครศรี ธรรมราช 10) วิทยาลัยการอาชี พนครศรี ธรรมราช
และ 11) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
2. สถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ 2 (ฝั่งอันดามัน) จานวน 7 วิทยาลัย ประกอบด้วย
1) วิทยาลัยเทคนิคระนอง 2) วิทยาลัยเทคนิคพังงา 3) วิทยาลัยเทคนิ คภูเก็ต 4) วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
5) วิทยาลัยเทคนิคตรัง 6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และ 7) วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
3. สถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ 3 (ฝั่งชายแดน) จานวน 9 วิทยาลัย ประกอบด้วย
1) วิ ท ยาลัย เทคนิ ค ปั ต ตานี 2) วิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาปั ต ตานี 3) วิ ท ยาลัย การอาชี พ ปั ต ตา นี
4) วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปั ตตานี 5) วิทยาลัยเทคนิ คยะลา 6) วิทยาลัยอาชี วศึกษา
ยะลา 7) วิทยาลัยเทคนิ คหาดใหญ่ 8) วิทยาลัยอาชี วศึกษาสงขลา และ 9) วิทยาลัยเทคนิ คสตู ล
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
2.4 อาชีวศึกษาการปรับเปลีย่ นทีค่ าดหวัง
อาชี วศึกษาการปรับเปลี่ ยนที่คาดหวัง บุคลากรคื อองค์ประกอบที่ มีส่วนอย่างสาคัญใน
ความเจริ ญก้าวหน้าขององค์กร ประเทศที่พฒั นาแล้วประกอบไปด้วยประชาชนที่มีคุณภาพและการ
บริ หารงานของผูป้ กครองประเทศที่อยู่ในระดับดี เยี่ยม ประชาชนจะมี คุณภาพได้ก็ต่อเมื่ อได้รับ
การศึ ก ษาอย่า งดี ต่ อ เนื่ อ งมาตามล าดับ ตั้ง แต่ ร ะดับ ปฐมวัย ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษา จนถึ ง
อุดมศึกษาหรื ออาชีวศึกษา และควรให้การศึกษากับประชาชนไปจนตลอดชีวติ
การเปลี่ยนแปลงประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทาให้ผบู ้ ริ หารประเทศได้ตรวจสอบ
ข้อมูลและพบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการศึ กษาของชาติประการหนึ่ งซึ่ งสาคัญมากคือ การศึกษาสาย
สามัญมากกว่าสายอาชี พ ส่ งผลให้เกิดการขาดแคลนกาลังคนสายอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชา ในขณะ
ที่ผจู ้ บอุดมศึกษาหลายสาขาวิชาไม่มีงานทา รัฐบาลปั จจุบนั มีความพยายามอย่างจริ งจังในการแก้ไข
ปั ญหาการอาชี วศึ กษาอย่างต่อเนื่ อง ในการยกระดับการอาชี วศึกษาสู่ สากล โดยมีเป้ าหมายและ
สนับสนุ นให้มีผูเ้ รี ยนสายอาชี วศึกษาเพิ่มมากขึ้ น เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนของภาค
แรงงานอันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศ
คณะกรรมาธิ การการศึกษาและการกีฬา สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการศึ กษาในสายวิช าชี พ จึ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารการอาชี วศึ ก ษาขึ้ น โดยมี หน้า ที่ ศึ ก ษา
ติดตาม การจัดการศึกษาระดับอาชี วศึกษาในด้านต่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปั ญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา เสนอต่อคณะกรรมาธิ การการศึ กษาและการกี ฬ า สภานิ ติบ ญ
ั ญัติ
แห่ งชาติและรัฐบาลตามลาดับ โดยได้เริ่ มภารกิ จตั้งแต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2558 ในชื่ อ "คณะทางาน
ศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษา" ต่อมายกฐานะเป็ น "คณะอนุ กรรมาธิ การศึกษาแนวทางปฏิรูป
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การอาชี ว ศึ ก ษา" และเปลี่ ย นแปลงเป็ น "คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารการอาชี ว ศึ ก ษา" เมื่ อ วัน ที่ 11
พฤศจิกายน 2559 และได้เสนอรายงานต่อสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ ซึ่ งส่ งต่อไปยังรัฐบาลแล้ว 7 เรื่ อง
ได้แก่
1. ข้อเสนอเชิ งนโยบายในการแก้ไขปั ญหาการอาชี วศึกษา ในประเด็นการบริ หารจัดการ
ด้านต่างๆ ตั้งแต่ทรัพยากร หลักสู ตร ตลอดจนการกระจายโอกาส และลดความเหลื่อมล้ า
2. แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระบบทวิภาคีเป็ นการศึกษาที่อาศัยความ
ร่ วมมื อระหว่า งสถาบันกับ สถานประกอบการที่ ท าให้เกิ ดผลดี ใ นภาพรวม คื อใช้งบประมาณ
แผ่นดิ นน้อยลง นักศึ กษา (และครู ใ นสถานศึ กษา) มี โอกาสติ ดตามการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ตลอดเวลา มีคุณสมบัติตามความต้องการของสถานประกอบการ และที่สาคัญคือมีงานทาทันทีที่
สาเร็ จการศึกษา
3. ข้อเสนอเชิ งนโยบายในการบริ หารจัดการศูนย์เครื อข่ายกาลังคนอาชี วศึกษา ระบบศูนย์
ข้อมูลกาลังคนอาชีวศึกษาเป็ นช่องทางสาคัญในการสื บค้นข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผูเ้ รี ยน
อาชีวศึกษา (และผูส้ าเร็ จการศึกษาแล้ว) ภาคประกอบการ และสถานศึกษา โดยได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์
เครื อข่ายกาลังคนอาชี วศึ กษา (www.vcop.go.th)" ขึ้น แต่ยงั ต้องมีการปรับปรุ งทั้ง Software และ
Hardware
4. แนวทางในการแก้ไขปั ญหาการบริ หารจัดการสถาบันการอาชี วศึกษา สมควรดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติมในบางประเด็น
5. แนวทางการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมหลักสู ตรอาชี วศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา) ทวิศึกษา เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาร่ วมระหว่างสายสามัญและสายวิชาชี พ เป็ นการเพิ่ม
โอกาสให้นกั เรี ยนสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีทางเลือกมากขึ้น
6. ข้อเสนอแนะในการปฏิ รูปการอาชี วศึ กษา การปฏิ รูปการศึ กษาคื อรากฐานของการ
ปฏิรูปประเทศ สมควรประกาศเป็ นวาระแห่ งชาติและเน้นย้ าให้มีการบริ หารจัดการอย่างเท่าเทียม
กันในสองเส้นทางหลักคือเส้นทางสายสามัญและสายวิชาชีพ
7. เงื่อนไขหลักของความสาเร็ จในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปัจจุบนั ระบบ
ทวิภาคีจาเป็ นต้องนาพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาใช้โดย
อนุโลม จึงสมควรดาเนินการให้มีกฎหมายที่ส่งเสริ มการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นการเฉพาะ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงานทั้ง 7 เรื่ องมีจานวนมาก โดยสาระคือ แนวทางใน
การแก้ไขปั ญหาและอุ ปสรรคในการบริ หารจัดการการอาชี วศึ กษาในปั จจุ บ นั และข้อเสนอเชิ ง
นโยบายในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมในส่ วนของหลักสู ตร ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน การบริ หาร
จัดการรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นการผลิตกาลังคนสายวิชาชี พยุคใหม่ ทัน
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ต่อการพัฒนาประเทศตามแผนแม่ บ ทต่ า งๆ ในยุทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี สมควรเร่ ง ดาเนิ นการใน
ประเด็นที่สาคัญดังนี้
- กาหนดให้การปฏิรูปการศึกษาเป็ นวาระแห่ งชาติ โดยเน้นย้ าว่าการศึกษาของประเทศมี
สองเส้นทางหลักคือ เส้นทางสายอุดมศึกษา และเส้นทางสายอาชีวศึกษา
- ปรับปรุ งหลักสู ตรอาชี วศึกษาทั้งระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสู ง ปริ ญญาตรี สายปฏิบตั ิการและเทคโนโลยี บัณฑิตศึกษา และหลักสู ตรการผลิตครู อาชีวศึกษา
ให้ทนั สมัย รวมถึ งกาหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ตลอดจนมาตรฐานเองโดยไม่ตอ้ งอิงกับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา และขอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนกาหนดอัตรา
เงินเดือนเช่นเดียวกันกับสายอุดมศึกษา
- ปรับปรุ งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็ นนิติบุคคล
เป็ นส่ วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและให้สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ในการ
บริ หารงานบุ ค คลในสถาบันตลอดจนเร่ ง รั ดให้มี การดาเนิ นการกระจายอานาจจากส่ วนกลางสู่
สถาบันการอาชีวศึกษา (ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551)
- ให้มีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพของผูจ้ บการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา
(เฉพาะอาชี พ ที่ อาจทาให้เกิ ดอันตรายและความเสี ยหายต่อสาธารณชน) ร่ างพระราชบัญญัติการ
อาชี วศึกษาเอกชน ร่ างพระราชบัญญัติช่างเทคนิ คและร่ างพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี
ทั้งนี้ โดยมีการกาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินการเรื่ องต่างๆ ด้วย เพื่อให้เป็ นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่ อนไปสู่ อาชี วศึ กษา 4.0 (รศ.วุฒิชัย กปิ ลกาญจน์ คณะอนุ กรรมาธิ การการ
อาชีวศึกษาคณะกรรมาธิ การการศึกษาและการกีฬา สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ)
2.5 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579
2.5.1 แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา
หลักการจัดการอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพต้องเป็ นการ
จัดการศึ กษาในด้านวิชาชี พสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ เพื่อผลิ ตและ
พัฒนาก าลัง คนในด้า นวิ ช าชี พ ระดับ ฝี มื อ ระดับ เทคนิ ค และระดับ เทคโนโลยี รวมทั้ง เป็ นการ
ยกระดับการศึ กษาวิชาชี พให้สูงขึ้ นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยนา
ความรู ้ ใ นทางทฤษฎี อ ัน เป็ นสากลและภู มิ ปั ญ ญาไทยมาพัฒ นาผู ้รั บ การศึ ก ษาให้ มี ค วามรู ้
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ความสามารถในทางปฏิบตั ิและมีสรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ ฏิบตั ิหรื อ
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
2.5.1.1 ภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีภารกิจที่สาคัญ ได้แก่
2.5.1.1.1 การจัดการอาชี วศึกษา เป็ นการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ ในระดับ
ฝี มือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยีหรื อสายปฏิบตั ิการ)
2.5.1.1.2 การฝึ กอบรมวิชาชีพ เป็ นการเพิม่ พูนความรู ้และการฝึ กทักษะอาชีพ
2.5.1.2 ค่านิ ยมอาชี วศึกษา ในการจัดการอาชี วศึกษามีค่านิ ยมที่เป็ นเป้ าหมายหลักในการ
ปลูกฝังที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่
2.5.1.2.1 คุณธรรม (Merit) หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและ
สั ง คมซึ่ งมี พ้ื นฐานมาจากหลัก ศี ล ธรรมทางศาสนา เป็ นค่ า นิ ย มทางวัฒนธรรม ประเพณี หลัก
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5.1.2.2 คุ ณภาพ (Quality) หมายถึง ผูส้ าเร็ จการอาชี วศึกษามีสมรรถนะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
2.5.1.2.3 ความร่ วมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการจัดการ
และการพัฒนางาน รวมทั้งการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2.5.1.2.4 ความเป็ นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู ้ ทักษะ และความสามารถ
ในด้านวิขาชีพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ในด้านวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
2.5.2 วิสัยทัศน์ ของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
“ผูส้ าเร็ จการอาชี วศึ กษาและฝึ กอบรมวิชาชี พ มี คุ ณธรรม คุ ณภาพ สอดคล้องกับ ความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ”
2.5.3 พันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษา มีพนั ธกิจที่สาคัญ ดังนี้
2.5.3.1 ยกระดับ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการผลิ ต และพัฒ นาก าลัง คนด้า นวิ ช าชี พ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชี พอิ สระให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานในระดับสากล
2.5.3.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กบั ประชาชนทุกช่วงวัย
2.5.3.3 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการอาชี วศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดย
อาศัยเครื อข่ายความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
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2.5.3.4 พัฒนางานวิจยั สิ่ งประดิ ษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้ างองค์ความรู ้ เพื่อ
การจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
2.5.3.5 พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลายหลาย
2.5.4 วัตถุประสงค์ ของแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา
2.5.4.1 เพื่อผลิ ตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชี พให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็ น
มืออาชีพ
2.5.4.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย
2.5.4.3 เพื่อนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
2.5.4.4 เพื่ อ พัฒ นางานวิ จ ัย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวัต กรรม เทคโนโลยี และองค์ ค วามรู ้
อาชีวศึกษา
2.5.4.5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชี วศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
2.5.5 เป้ าหมายด้ านคุณภาพของผู้สาเร็จการอาชี วศึกษา
2.5.5.1 ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิ ชาชี พมีคุณภาพอย่างน้อย
3 ด้าน
2.5.5.2 ด้านคุ ณลักษณ์ ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ
พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
2.5.5.3 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่ การสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการพัฒนาการเรี ยนรู ้และการปฏิ บตั ิการ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตวั เลขและการจัดการและการพัฒนางาน
2.5.5.4 ด้า นสมรรถนะวิ ช าชี พ ได้ แ ก่ ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้
ความสามารถในการใช้ทกั ษะในสาขาวิชาชี พสู่ การปฏิบตั ิจริ ง และความสามารถในการประยุกต์สู่
อาชีพ
2.5.6 ยุทธศาสตร์ การอาชี วศึกษา
2.5.6.1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ
2.5.6.2 การผลิ ตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชี วศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
2.5.6.3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2.5.6.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
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2.5.6.5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริ มคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
2.5.6.6 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
2.5.7 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
จากการวิเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายในการพัฒนาการอาชีวศึกษา สามารถกาหนดเป็ นกรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา

สมรรถนะของผูส้ าเร็ จอาชีวศึกษา

1. การจัดการอาชี วศึ กษาเพื่ อความมัน่ คงของ
สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิ ตพัฒนากาลังคนด้านการอาชี วศึกษา
คุณภาพ
เพื่ อสร้ า งขี ดความสามารถในการแข่ งขันของ
ประเทศ
3. การพั ฒ นาศั ก ยภาพก าลั ง คนด้ า นการ
1. ด้า นคุ ณ ลัก ษณ์ ที่ พึ ง
อาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ประสงค์
ต้องการในการพัฒนาประเทศ
2. ด้า นสมรรถนะหลัก
4. การสร้ างโอกาส ความเสมอภาค และความ
และสมรรถนะทัว่ ไป
เท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
3. ด้ า น ส ม ร ร ถ น ะ
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริ มคุณภาพ
วิชาชีพ
ชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
6. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการบริ หาร
จัดการอาชีวศึกษา
กรอบแนวคิดแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579

ค่านิยมอาชีวศึกษา

1. คุณธรรม
2. คุณภาพ
3. ความร่ วมมือ
4. ความเป็ นมืออาชีพ

จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอาชี วศึกษา ได้แก่ 1) การจัดการอาชี วศึกษาเพื่อ
ความมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชี วศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขันของประเทศ 3) การพัฒนาศัก ยภาพก าลัง คนด้า นอาชี วศึ ก ษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 4) การสร้ างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมในด้านอาชี วศึกษา 5) การจัดการอาชี วศึกษาเพื่อสร้างเสริ มคุณภาพชี วิตที่เป็ น
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มิตรกับสิ่ งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของระบบการบริ หารจัดการอาชี วศึกษาที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะของผู ้ส าเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษาในด้า นคุ ณ ภาพ ได้แ ก่ ด้า นคุ ณ ลัก ษณ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ด้า น
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และค่านิยมอาชีวศึกษา ได้แก่ คุณธรรม
คุ ณ ภาพ ความร่ ว มมื อ และความเป็ นมื อ อาชี พ (ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ)
2.5.8 ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579
สานักงานคณะงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จดั ทาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2560-2579 โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560-2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งและสถานศึ ก ษาใช้ เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาและ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชี วศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและทิศทางของการ
พัฒนากาลังคนตามยุทธศาสตร์ ชาติ โดยกาหนดยุทธศาสตร์ การอาชีวศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ นคงของสั ง คมและประเทศชาติ มี จานวน
5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านความเป็ นพลเมือง โดยเน้น
การปลู กฝั ง และเสริ ม สร้ างวิถีป ระชาธิ ปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ วิธี ส่ งเสริ ม การอยู่
ร่ วมกันในสังคมพหุ วฒั นธรรม และต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โครงการ
1) โครงการสร้างจิตสานึกความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
2) โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยในสถานศึกษา
3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
4) โครงการลูกเสื อช่อสะอาด
5) โครงการการจัดกิ จกรรมเสริ ม หลัก สู ตรส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ และปลู ก ฝั ง วิถี
ประชาธิ ปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่ งเสริ มการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุ วฒั นธรรม และต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
6) โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ย นการ
สอน
7) โครงการอื่นๆ
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กลยุ ท ธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่ เข้ม แข็ง ในการป้ องกันและแก้ไ ขการ
ทะเลาะวิวาท การสร้างความรุ นแรง และภัยคุกคามรู ปแบบใหม่สาหรับผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา
โครงการ
1) โครงการการจัดกิ จกรรมเสริ ม หลัก สู ตรส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ และปลู ก ฝั ง วิถี
ประชาธิ ปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่ งเสริ มการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุ วฒั นธรรม และต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
2) โครงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละปลู ก ฝั ง แนวทางการ
จัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวธิ ี
3) โครงการอื่นๆ
กลยุทธ์ ที่ 3 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ
1) โครงการการสร้างจิตสานึกความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
2) โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยในสถาบันศึกษา
3) โครงการพัฒนาการอาชี วศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4) โครงการเงิ นอุดหนุ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยน
เอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิหวัดชายแดนใต้
กลยุทธ์ ที่ 4 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการ
1) โครงการจัด ท าฐานข้ อ มู ล ความต้ อ งการการผลิ ต และพัฒ นาก าลั ง คน
อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2) โครงการสร้ างความร่ วมมื อกับทุ กภาคส่ วนในการผลิ ตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3) โครงการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอาชี พให้สอดคล้องกับความต้องการ
กาลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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กลยุทธ์ ที่ 5 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันตก
โครงการ
1) โครงการจัด ท าฐานข้ อ มู ล ความต้ อ งการการผลิ ต และพัฒ นาก าลั ง คน
อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2) โครงการสร้ างความร่ วมมื อกับทุ กภาคส่ วนในการผลิ ตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3) โครงการพัฒ นาหลัก สู ตรฐานสมรรถนะอาชี พ ให้ ส อดคล้ อ งก าลั ง คน
อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้ านการอาชี วศึ กษาเพื่อสร้ างขัดความสามารถในการ
แข่ งขันของประเทศ มีจานวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิ ตลและพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของภาคผูใ้ ช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
โครงการ
1) โครงการสานพลัง ประชารั ฐ เพื่ อ การผลิ ต และพัฒ นาก าลัง คนตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ
2) โครงการผลิ ตและพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษาตรงกับความต้องการของตลาด
งานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
3) โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการอาชี วศึกษารู ปแบบอาชี วศึกษาระบบ
ทวิภาคีและทวิศึกษา
4) โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา
5) โครงการพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษามีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นในโรคศตวรรษที่
21
6) โครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบตั ิ
7) โครงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกบั กรอบคุณวุฒิอา้ งอิงอาเซี ยน
8) โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการจัดการศึกษาด้านอาชีพของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ
9) โครงการส่ งเสริ มการปฏิรูปอาชี วศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ผูเ้ รี ยนด้วยคุณภาพ
และมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
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10) โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11) โครงการความร่ วมมือผลิ ตกาลังคนด้านอาชี วศึกษาตอบสนองภาคการผลิ ต
และบริ ก ารใน 10 อุ ต สาหกรรมหลัก เพื่ อ เป็ นกลไกขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
ประเทศพัฒนา
12) โครงการสนประชารัฐด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ E๒
13) โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา
14) โครงการเงิ น อุ ด หนุ น การหารายได้ร ะหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาที่
ยากจน
15) โครงการเงินทุนเสริ มสร้างประสบการณ์อาชี วศึกษาและสร้างรายได้ระหว่าง
เรี ยน
16) โครงการส่ งเสริ มการปฏิรูปอาชี วศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ผูเ้ รี ยนด้วยคุณภาพ
และมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
17) โครงการพัฒ นาระบบการประเมิ น และประกัน สุ ข ภาพอาชี ว ศึ ก ษาแบบ
ออนไลน์สู่มาตรฐานสากล
18) โครงการส่ งเสริ มการปฏิ รูปอาชี วศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ เรี ยนด้วยคุ ณภาพ
และมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
19) โครงการยกระดับ มาตรฐานก าลัง คนอาชี ว ศึ ก ษาและเทคโนโลยี ร ะดับ
ปฏิบตั ิการ
20) โครงพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการอาชีวศึกษา
21) โครงการเงิ นอุดหนุ นทุนการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยีหรื อ
สายปฏิบตั ิการ
22) โครงการโรงเรี ยนคุณธรรม
23) โครงการเสริ มสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
24) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อป้ องกันและปราบปรามทุจริ ตให้เข็มแข็งและมี
ประสิ ทธิภาพ
25) โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมการป้ องกันการทุจริ ต
26) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยนนักศึกษา
27) โครงการอาชีวะพัฒนา
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28) โครงการพัฒนารู ปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
29) โครงการกิ จกรรมองค์การวิชาชี พความคิดสร้ างสรรค์อานวยการและอาชี พ
เฉพาะทาง
30) โครงการองค์ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ ง ประเทศไทยในพระราชู ป ภัม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
31) โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
32) โครงการส่ งเสริ มทักษะวิชาชี พเพื่อเป็ นมืออาชี พและความเป็ นเลิ ศนักศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
33) โครงการอื่นๆ
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษาที่มีความเชี่ ยวชาญและเป็ นเลิศ
เฉพาะทาง
โครงการ
1) โครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบตั ิ
2) โครงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกบั กรอบคุณวุฒิอา้ งอิงอาเซี ยน
3) โครงการพัฒนาการร่ วมมืออาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานนานาชาติ
4) โครงการยกระดับการจัดการอาชี วศึกษาเพื่อเป็ นศูนย์กลางด้านอาชี วศึกษา
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5) โครงการความร่ วมมือกับสถาบันคีนนั บริ ทิชเคาน์ซิล และ สสวท.
6) โครงการเสริ มสร้ างกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิ ษฐ์คนรุ่ นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา
7) โครงการวิจยั ประยุกต์เพื่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรม
8) โครงการส่ งเสริ มงานวิจยั พัฒนานโยบายและวิจยั องค์ความรู ้และนวัตกรรม
9) โครงการวิจยั และพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรม
10) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
11) โครงการส่ งเสริ มสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็ นเลิศเฉพาะทาง
12) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
13) โครงการความร่ วมมื อ ในการฝึ กงานนั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ
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14) โครงการความร่ วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศ
15) โครงการส่ งเสริ มการปฏิรูปอาชี วศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ผูเ้ รี ยนด้วยคุณภาพ
และมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
16) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุ ณภาพอาชี วศึกษาแบบ
ออนไลน์สู่มาตรฐานสากล
17) โครงการส่ งเสริ มการปฏิรูปอาชี วศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ผูเ้ รี ยนด้วยคุณภาพ
และมาตรฐานให้มีสมรรถและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
18) โครงการพัฒนาความร่ วมมืออาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานนานาชาติ
19) โครงการยกระดับการจัดการอาชี วศึกษาเพื่อเป็ นศูนย์กลางด้านอาชี วศึกษา
ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
20) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
21) โครงการอื่นๆ
กลยุ ทธ์ ที่ 3 ส่ ง เสริ ม การวิจยั สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ค วามรู ้ ด้า น
อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โครงการ
1) โครงการความร่ วมมือกับสถาบันคีนนั บริ ทิชเคาน์ซิล และ สสวท.
2) โครงการเสริ มสร้ างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิ ษฐ์คนรุ่ นใหม่
และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
3) โครงการวิจยั ประยุกต์เพื่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรม
4) โครงการส่ งเสริ มงานวิจยั พัฒนานโยบายและวิจยั องค์ความรู ้และนวัตกรรม
5) โครงการวิจยั และพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรม
6) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
7) โครงการส่ งเสริ มสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็ นเลิศเฉพาะทาง
8) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
9) โครงการความร่ วมมื อ ในการฝึ กงานนั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ
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10) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุ ณภาพอาชี วศึกษาแบบ
ออนไลน์สู่มาตรฐานสากล
11) โครงการอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้ านการอาชีวศึกษาให้ มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้ องการในการพัฒนาประเทศ มีจานวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
โครงการ
1) โครงการฝึ กอบรม Online TEPE
2) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมการสอนของครู อาชีวศึกษา
3) โครงการพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ
4) โครงการพัฒนาความสามรถทางภาษา ECHO English และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21
5) โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New SCurve)
6) โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
7) โครงการสร้ า งความยื ด หยุ่ น ระบบอาชี ว ศึ ก ษา พัฒ นาระบบเที ย บโอน
ประสบการณ์
8) โครงการเพิ่ มขี ดความสามารถในการวิจยั และนวัตกรรมตามนโยบายไทย
แลนด์ 4.0
9) โครงการขึ้นทะเบียนครู เจ้าของอาชี พ ครู ภูมิปัญญา (เชื่ อมโยงแก้ปัญหาความ
ขาดแคลนครู )
10) โครงการสร้ างการมีส่วน(สานพลังประชาชนรัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถาน
ประกอบการและหน่วยงาน)
11) โครงการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้โครงการเงินกูจ้ ากรัฐบาลญี่ปุ่น
12) โครงการอื่นๆ
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กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ
โครงการ
1) โครงการผลิตพัฒนาเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา
2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน (พัฒนาครู )
3) โครงการประเมินสมรรถนะครู เพื่อการพัฒนา
4) โครงการฝึ กอบรม Online TEPE
5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมการสอนของครู อาชีวศึกษา
6) โครงการพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ
7) โครงการพัฒ นาความสามารถทางภาษา ECHO-English และทัก ษะใน
ศตวรรษที่ 21
8) โครงการเพิ่ มขี ดความสามารถในการวิจยั และนวัตกรรมตามนโยบายไทย
แลนด์ 4.0
9) โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
10) โครงการพัฒนาชมรมครู วชิ าชีพกับสมาคมวิชาชีพสู่ สากล
11) โครงการอื่นๆ
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ
โครงการ
1) โครงการพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2) โครงเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั และนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์
4.0
3) โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New SCurve)
4) โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
5) โครงการพัฒ นาความสามารถทางภาษา ECHPO English และทัก ษะใน
ศตวรรษที่ 21
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6) โครงการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้โครงการเงินกูจ้ ากรัฐบาลญี่ปุ่น
7) โครงการอื่นๆ
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่ งเสริ มการพัฒนาความร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
โครงการ
1) โครงการพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ
2) โครงการสร้างการมีส่วนร่ วมจัดอาชี วศึกษา (สานพลังประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.
กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่วยงาน)
3) โครงการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้โครงการเงินกูจ้ ากรัฐบาลญี่ปุ่น
4) โครงการอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้ า งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่ า เทียมในด้ า นการอาชี วศึ กษา มี
จานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชี วศึกษาที่มี
คุณภาพ
โครงการ
1) โครงการพัฒ นาระบบแนะแนวอาชี พ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพร่ ว มกับ ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานประกอบการ
2) โครงการสร้างค่าความนิยมในการเรี ยนการอาชีวศึกษา
3) โครงการ อศกช.
4) โครงการ ทวิศึกษา
5) โครงการอาชีวศึกษามัธยมตอนต้น (ปตอ.)
6) โครงการวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา
7) โครงการอาชีวศึกษาสาหรับผูอ้ อกนอกระบบการศึกษา
8) โครงการฝึ กอบรมวิชาชี พหลักสู ตรระยะสั้นสาหรับวัยแรงงาน กลุ่มเป้ าหมาย
พิเศษ สร้างงาน สร้างอาชีพต่อยอดอาชีพ
9) โครงการอาชีวศึกษาสาหรับผูม้ ีความต้องการพิเศษ
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10) โครงการส่ ง เสริ มการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบเที ย บโอนความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์
11) โครงการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังครู และบุคลากรทางการศึกษา
12) โครงการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถานประกอบการ
13) โครงการอื่นๆ
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง
และเป็ นปัจจุบนั
โครงการ
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา
2) โครงการจัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลของสถานศึกษา
3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4) โครงการอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการอาชี วศึกษาเพื่อสร้ างเสริมคุณภาพชี วติ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม มีจานวน
3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาผูเ้ รี ยนอาชี วศึกษา ให้มีจิตสานึ ก ทัศนคติ ค่านิ ยม ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
โครงการ
1) โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2) โครงการปลูกจิตสานึกรักษาทรัพยากรป่ าไม้
3) โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
4) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด( To Be Number One )
5) โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
6) โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ โซล่าเซลล์
7) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
8) โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
9) โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
10) โครงการพัฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษา ให้มี จิ ตส านึ ก
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

38

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาผูเ้ รี ยนอาชี วศึกษาให้ส ามารถดารงชี วิตอย่างมีความสุ ขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ
1) โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแนวพระราชดาริ
2) โครงการสถานศึกษาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3) โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
5) โครงการอื่นๆ
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาการวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมด้านการเสริ มสร้างคุณภาพ
ชีวติ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
โครงการ
1) โครงการเสริ มสร้ างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่ งประดิ ษฐ์ของคนรุ่ น
ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
2) โครงการวิจยั ประยุกต์เพื่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรม
3) โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
4) โครงการส่ ง เสริ ม การจดสิ ท ธิ บ ัต รและลิ ข สิ ท ธิ์ ผลงานวิ จ ัย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
นวัตกรรม
5) โครงการอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชี วศึกษา มีจานวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 พัฒ นาระบบการบริ ห ารจัด การอาชี ว ศึ ก ษา ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ห ลัก
ธรรมาภิบาล
โครงการ
1) โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม และจริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การอาชี ว ศึ ก ษาด้ว ยนวัต กรรม
ทางการบริ หารที่สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษาและสภาพพื้นที่ ชุมชน
3) โครงการปรั บ ปรุ ง พัฒ นา แก้ไ ขกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
จัดการอาชีวศึกษา
4) โครงการปรับปรุ งโครงสร้างบริ หารราชการส่ วนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา
และสถานศึกษา
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5) โครงการจัดกลุ่ มสถานศึกษาตามประเภท ขนาดสถานศึ กษา และความเป็ น
เลิศเฉพาะทางของสถานศึกษา
6) โครงการพัฒนารู ป แบบการบริ หารงบประมาณที่ เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริ บทของสถานศึกษา
7) โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบันการอาชีวศึกษา
8) โครงการสร้ า งเสริ มคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ให้ ไ ด้ม าตรฐานการ
อาชีวศึกษา
9) โครงการยกระดับคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ ต้อ งการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาพิเศษอย่างเร่ งด่วน (ICU)
10) โครงการสานพลังงานประชารัฐด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2)
11) โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12) โครงการอื่นๆ
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มการสร้ างนวัตกรรมการบริ หารจัดการอาชี วศึกษาที่ สอดคล้องรองรั บกับการ
พัฒนาประเทศ
โครงการ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถานบันการอาชีวศึกษา
2) โครงการการพัฒ นาและยกระดับ คุ ณ ภาพและมาตรฐานสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา ให้มีความเป็ นเลิศเฉพาะทางสู่ มาตรฐานสากล
3) โครงการสร้ า งเสริ มคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ให้ ไ ด้ม าตรฐานการ
อาชีวศึกษา
4) โครงการยกระดับคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ ต้อ งการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาพิเศษอย่างเร่ งด่วน (ICU)
5) โครงการความร่ วมมือผลิ ตกาลังคนด้านอาชี วศึกษาตอบสนองภาคการผลิ ต
และบริ การใน 10 อุ ตสาหกรรมหลักเพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จของ
ประเทศเพื่ออนาคต
6) โครงการอื่นๆ

40

กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
โครงการ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพสร้ างความเข้มแข็งให้กบั สถานบันการอาชี วศึ กษา
และสถานศึกษา
2) โครงการจัดการศึ ก ษาเรี ยนร่ วมหลักสู ตรอาชี วศึ กษาและมัธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา)
3) โครงการร่ วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย
4) โครงการความร่ วมมือผลิ ตกาลังคนด้านอาชี วศึกษาตอบสนองภาคการผลิ ต
และบริ การใน 10 อุ ตสาหกรรมหลักเพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จของ
ประเทศเพือ่ อนาคต
5) โครงการสานพลังประชารัฐด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2)
6) โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) โครงการอื่นๆ
กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา
โครงการ
1) โครงการพัฒ นาระบบการประเมิ น และประกัน คุ ณ ภาพอาชี ว ศึ ก ษาแบบ
ออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC)
2) โครงการส่ งเสริ มการปฏิรูปอาชี วศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ผูเ้ รี ยนด้วยคุณภาพ
และมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
3) โครงการอื่นๆ(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
2.5.9 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 สู่ การปฏิบัติ
ความสาเร็ จของการขับเคลื่ อนแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.2560-2579 สู่ การปฏิ บตั ิ
ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยสาคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระสาคัญของแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา ที่มี
ความชัดเจนครบถ้วนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาแผนพัฒนา
การอาชีวศึกษาของผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วน ทั้งในระดับนโยบาย และการปฏิบตั ิ เพื่อนาสู่ การปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นรู ปธรรม (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
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2.6 แนวทางการนานโยบายสู่ การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่ วมและการกากับติดตามประเมินผล
2.6.1 แนวทางการนานโยบายสู่ การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่ วม
แนวทางการนานโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาไปสู่
การปฏิ บ ตั ิ คณะอนุ ก รรมการการอาชี วศึ ก ษาด้า นการก าหนดนโยบาย เป้ า หมายการผลิ ตและ
แผนพัฒนากาลังคน อาชี วศึกษา พิจารณาเห็นว่า หากไม่สามารถนานโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์
การผลิ ตและพัฒนาก าลัง คน อาชี วศึ ก ษาที่ จดั ท าในครั้ งนี้ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ อย่า งเป็ นรู ป ธรรมใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะทาให้เกิดการสู ญเปล่า และไม่เกิดการพัฒนาในเชิ ง
คุณภาพ และมาตรฐาน รวมทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนไม่สามารถผลิตกาลังคน
ในเชิ ง ปริ ม าณที่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม เกษตร บริ ก าร และการ
ประกอบการอาชี พท้องถิ่น คณะอนุ กรรมการ จึงได้กาหนดมาตรการในการนานโยบาย เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิ ดังนี้
2.6.1.1 ให้สถานศึกษาด้านอาชี วศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่ วมกาหนดกล
ยุ ท ธ์ แ ละโครงการในการผลิ ต และพัฒ นาก าลัง คน โดยการจัด ท าโครงการใหม่ แ ละรวบรวม
โครงการที่ได้ดาเนิ นการแล้วที่เกิ ดผลสาเร็ จ เป็ นรู ปธรรม (Best Practice) เพื่อนาไปจัดระบบการ
จัดการความรู ้ ทาให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ โครงการต่างๆ ของสถานศึกษาด้านอาชี วศึ กษาใน
ภาพรวมของประเทศ อี ก ทั้งสามารถศึ กษาโครงการเหล่ านั้นและเลื อกโครงการที่ เหมาะสมกับ
บริ บ ทของสถานศึ ก ษาตนเองเพื่ อ น ามาจัด ท าแผนและโครงการพัฒ นาสถานศึ ก ษาได้อ ย่ า ง
สอดคล้องตรงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการผลิ ตและพัฒนากาลังคนที่ตรงกับความ
ต้องการของบุคลากรและสถานศึกษาได้ในหลายมิติ
2.6.1.2 ขอความร่ ว มมื อ ศู น ย์เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและก าลัง คนอาชี ว ศึ ก ษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ร่ วมกับวิทยาลัยเทคนิ คสัตหี บ เพิ่มเติมการให้บริ การเพื่อ
จัดการความรู ้ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ด้า นการจัดท าโครงการส าคัญ สนับสนุ นการนานโยบาย
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) โดย
ดาเนินการรวบรวมและเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ศูนย์กาลังคน อาชีวศึกษา www.v-cop.net
2.6.1.3 สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นฝ่ ายเลขานุ การ
ของคณะกรรมการการอาชี วศึกษาดาเนิ นการเผยแพร่ นโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและ
พัฒนากาลังคนอาชี วศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) ไปยังผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ทั้งภาครั ฐและเอกชน สถานประกอบการ องค์ก รวิชาชี พ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งการ
กาหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ทุกสถานศึกษาให้ความสาคัญต่อการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ อาทิ การ
เชื่อมโยงผลสาเร็ จการปฏิบตั ิงานเชิงประจักษ์
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2.6.1.4 เพื่อเป็ นการผลักดันการเพิ่มปริ มาณผูเ้ รี ยน ทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เห็นควรให้มีการจัดการประชุ มสัมมนาร่ วมในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่เพื่อกาหนดมาตรการ
ที่ ชัด เจนในทางปฏิ บ ตั ิ ทุ ก ระดับ โดยเฉพาะการผลัก ดัน การเพิ่ ม ปริ ม าณผูเ้ รี ย นให้ เ ป็ นไปตาม
เป้าหมาย
2.6.1.5 ให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อขับเคลื่ อนการ
นานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ ทั้งในระดับสานักงาน และสถานศึกษา
2.6.2 แนวทางการกากับ ติดตาม และประเมินผลการนานโยบายสู่ การปฏิบัติอย่ างเป็ น
รู ปธรรม
เพื่อให้การกากับ ติดตาม และประเมินผลการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ คณะอนุกรรมการได้
เสนอมาตรการในการกากับ ติดตาม และประเมินผล ดังนี้
2.6.2.1 มอบสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษากาหนดตัวชี้ วดั ผลสาเร็ จใน
เชิงปฏิบตั ิตามนโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี
(พ.ศ.2555-2569) เพื่อให้สามารถนาผลสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงานของสถานศึ กษาเชื่ อมโยงกับการ
ประกันคุณภาพภายในและการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาของ สมศ.
2.6.2.2 ให้มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการรองรับในระดับสานักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึกษา และสถานศึกษาอาชี วศึกษาในสังกัด รวมทั้งขอความร่ วมมือสานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน สมาคม โรงเรี ยนอาชี วศึ กษาเอกชน สถานศึ กษาอาชี วศึกษาเอกชน
รวมทั้งสถานศึกษาและหน่ วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ความร่ วมมื อในการนานโยบายสู่ การ
ปฏิบตั ิ
2.6.2.3 ให้ มี ค ณะกรรมการก ากับ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล เพื่ อ น าผลการ
ดาเนิ น งานมาใช้ใ นการแก้ปั ญหา และพัฒนานโยบายเป็ นล าดับ รวมทั้ง การจัด ท าสรุ ป ผลการ
ประเมิ น เพื่ อ รายงานคณะกรรมการการ อาชี ว ศึ ก ษา และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
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2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศศิ ธร เขี ยวกอ และสุ วิมล ว่องวาณิ ช (2554) แนวทางและผลการขับเคลื่ อนนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก: บทเรี ยนจากสถานศึกษา การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทาง ผลการขับ เคลื่ อ นนโยบาย ปั ญ หา และอุ ป สรรคของการขับ เคลื่ อ นนโยบายปฏิ รู ป
การศึ ก ษาในทศวรรษแรกของหน่ ว ยปฏิ บ ั ติ ร ะดั บ สถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ สุ พรรณบุ รี
กรุ งเทพมหานคร ชลบุรี และเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า 1. การวางระบบการทางานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก สถานศึกษาวางระบบการทางานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษแรกด้วยการแต่งตั้งคณะทางาน/ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา และ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ขบั เคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ การจัดประชุมผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา และใช้วธิ ี การ
บริ หารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุด 2. แนวทางในการขับเคลื่อน
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก สถานศึกษาใช้การเผยแพร่ เอกสารหรื อหนังสื อเป็ นส่ วน
ใหญ่ รองลงมาเป็ นการจัดประชุ มชี้ แจงแก่บุคลากร และตั้งคณะทางาน/ที มนิ เทศ/พี่เลี้ ยงระดับ
สถานศึกษา โดยส่ วนใหญ่ใช้วิธีจดั ทาโครงการวิจยั นาร่ องน้อยที่สุด มีเพียงด้านการพัฒนาครู ที่ใช้
วิธีน้ ี พอสมควร การใช้หนังสื อเวียนเพื่อชี้ แจงมีเพียงด้านการพัฒนาครู และการพัฒนาการวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนที่เลือกใช้วธิ ี น้ ีบา้ งเพียงเล็กน้อย ผลที่คน้ พบจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ มีความสอดคล้องกันในทุกด้าน ตัวอย่างเช่น “...ทางเขตพื้นที่การศึกษาจะเชิ ญโรงเรี ยน
เข้าฟั งและรับนโยบายต่างๆ เมื่อรับนโยบายจากเขตมาแล้วกลุ่มหัวหน้างานจะมาประชุ มกันว่างาน
นั้นมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานใดบ้างก็จะมอบหมายให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกันรับผิดชอบการนา
นโยบายเหล่ า นั้น ขับ เคลื่ อนลงสู่ โรงเรี ยน...” 3. ผลการขับเคลื่ อนนโยบายปฏิ รูปการศึ ก ษาใน
ทศวรรษแรก พบว่า ความสาเร็ จในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษแรก (พ.ศ.
2542-2552) ด้านการพัฒนาครู หลักสู ตรและการจัดการเรี ย นการสอน การวิจยั ในชั้นเรี ยน การ
พัฒนา สื่ อการศึกษา/ แหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่
ในระดับมาก
สุ ภทั ร ชูประดิษฐ์ (2554) รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทวิภาคีเพื่อการส่ งเสริ มทักษะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชี วศึกษา การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพบริ บท
การจัดการศึกษาทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และความคาดหวังของสถานประกอบการเพื่อ
ส่ งเสริ มทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชี วศึกษา 2. เพื่อสร้างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาโดยความร่ วมมือแบบทวิภาคีเพื่อส่ งเสริ มทักษะที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาอาชี วศึกษา
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่ วมมือแบบทวิภาคีเพื่อ
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ส่ ง เสริ ม ทัก ษะที่ พึ ง ประสงค์ข องนัก ศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษา สิ่ ง ที่ น่ า ห่ ว งส าหรั บ การผลิ ต นัก ศึ ก ษา
อาชี วศึกษาคือ เป้ าหมายคุณภาพทรัพยากรมนุ ษย์ไทยในอนาคต เพราะด้วยมีขอ้ กังขาของการมุ่ง
เป้ าหมายในการผลิตเชิงปริ มาณมากกว่าเชิงคุณภาพหรื อไม่ สิ่ งที่ตอกย้าต่อปรากฏการณ์ดงั กล่าวคือ
ตลาดแรงงานต้องการแรงงานที่เป็ นผลผลิตจากการศึกษาอาชี วศึกษาที่มีคุณภาพสู ง มีทกั ษะหรื อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเรี ยนรู ้ในงานได้อย่างรวดเร็ ว มีความสามารถพื้นฐานที่ดีในวิชา
สามัญ เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่ น ประเทศเวียดนาม ที่ประเทศไทยกาลังหวัน่
เกรงเรื่ องการย้ายฐานการผลิ ตไปยังประเทศดังกล่ าวเนื่ องจากมียุทธศาสตร์ รองรับการลงทุนจาก
ต่า งประเทศ (พศิ น แตงจวง, 2551) สอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาความต้องการก าลัง คนของกลุ่ ม
อุตสาหกรรม โดยสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา หรื อ สกศ. (2549) ว่าประเทศไทยมีปัญหา
และข้อจากัดด้านอัตรากาลังคนทั้งปริ มาณและคุ ณภาพ คือขาดแคลนกาลังคนทั้งระดับปฏิบตั ิการ
ค่อนข้างมากและยังพบว่าผูจ้ บการศึกษาอาชี วศึกษาไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพตามที่
สถานประกอบการต้อ งการ ในขณะที่ มี รายงานของส านัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา/สมศ. (2550) ได้ช้ ีให้เห็นถึงปั ญหาของอาชีวศึกษาหลายประการคือ หลักสู ตรยัง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ขาดครู ที่มีความสามารถทางวิชาชีพเพียงพอ ขาด
ความร่ วมมือกับสถานประกอบการอย่างกว้างขวาง ขาดแผนพัฒนากาลังคนที่ชัดเจน และผูจ้ บ
การศึ ก ษาไม่ เข้า สู่ งานแต่ก ลับมุ่ ง เข้า สู่ การศึ ก ษาในระดับ ที่ สูง ขึ้ น (ต่อยอดในระดับ อุ ดมศึ ก ษา)
สภาพการณ์จดั การศึกษาด้านอาชีวศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาได้มีการรู ปแบบการจัดการศึกษาใน
รู ปแบบต่างๆ ตามยุคสมัยโดยเริ่ มจากการจัดการศึกษาเพียงแต่ในสถาบันการศึกษาทั้งในรู ปศึกษา
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อถกเถียงในประเด็นเกี่ ยวกับทักษะที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ มักได้รับเสี ยงสะท้อนจากตลาดแรงงานโดยฝ่ ายสถานประกอบการ
ที่รับกาลังคนซึ่ งเป็ นผลผลิตจากอาชีวศึกษาเข้าทางานในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรองรับการเป็ นแรงงาน
ระดับ กลางที่ มี ท กั ษะ สามารถปฏิ บ ตั ิ ง านได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ต่ อมาจึ ง ได้มี แนวคิ ดการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรื อ เรี ยกว่า ระบบ DVT) ซึ่ งได้รับต้นแบบมา
จากสหพันธรั ฐเยอรมนี แต่ สภาพการณ์ ที่เป็ นอยู่จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่ปรากฏภาพ
ความสาเร็ จในการจัดการศึกษาในรู ปแบบนี้ อย่างชัดเจนเท่าใดนักด้วยการประสบปั ญหาอุปสรรค
หลายประการ ทั้งในด้านความรู ้ ความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน และปรัชญาการจัดการศึกษาใน
รู ปแบบทวิภาคี การเสริ มพลังผสานความเป็ นหุ ้นส่ วนความร่ วมมือต่อกัน อย่างใกล้ชิดของระหว่าง
บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรในสถานประกอบการ การสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนวัฒนธรรมการทางานและรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันจากโมเดลต้นแบบที่
ได้รับการถ่ายทอดมา สาหรั บประเทศไทยได้มีการนาระบบทวิภาคีมาใช้ต้ งั แต่ปี พ.ศ.2475 โดย
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สถาบัน เทคโนโลยีป ทุ ม วัน สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตขอนแก่ น และส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็ นระยะเวลาอันยาวนานที่ได้การนาระบบทวิภาคีมาใช้ในการ
ดาเนิ นพัฒนาการอาชีวศึกษาใน ประเทศไทย ซึ่ งต้นแบบแห่ งความสาเร็ จระดับโลกซึ่ งถือว่าเป็ นทวิ
ภาคีกระแสหลัก คือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่ งเป็ นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับทัว่ โลกในด้าน
ระบบฝึ กหัดกาลังคนที่มีคุณภาพสู ง แม้ว่าประเทศไทยจะประสบกับปั ญหาความร่ วมมือระหว่าง
สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการในความต้อ งการเป็ นหุ ้ น ส่ ว น (Partnership) อย่ า งแท้จ ริ ง
เนื่ องจากต้นแบบของเยอรมนี น้ ันมี ก าร จัดการศึ ก ษาตามความพร้ อมของสถานศึ ก ษา (Supply
Driven) ในขณะที่ บริ บทไทยกาลังเผชิ ญกับการปรั บเปลี่ ยนกาลังแรงงานตามความต้องการของ
สถานประกอบการแต่ ล ะประเภท (Demand Driven) ซึ่ งเป็ นปั ญ หาส าคัญ ของความไม่ ส มดุ ล
ระหว่างความต้องการของสถาบันการศึกษาในฝ่ ายผลิตและตลาดแรงงาน การจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้ดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ
ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้การจัดการศึกษาทวิภาคี
เป็ นอีกหนึ่งส่ วนสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมในประเทศไทย นับว่าเป็ น
สิ่ งที่ทา้ ทายในแง่ของการปฏิบตั ิจริ ง เพื่อพัฒนากาลังคน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักต่างๆ
จึ งอาจกล่ าวได้ว่าจากแนวคิ ดหลัก การที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึ กษาทวิภาคี น้ ัน ประกอบด้วย
องค์ประกอบคือ บุคลากรของสถานศึกษา บุคลากรของสถานประกอบการและนักศึกษาทวิภาคี
ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์และสังเกตสภาพบริ บทการจัดการศึกษาทวิภาคี
ของสถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษา และความคาดหวัง ของสถานประกอบการเพื่ อส่ งเสริ ม ทัก ษะที่ พึ ง
ประสงค์ข องนัก ศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษา พบว่า สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาทั้ง รั ฐและเอกชนในจัง หวัด
เชี ยงใหม่และลาพูน จานวน 10 แห่ง จัดการศึกษาเพื่อฝึ กทักษะใน 2 รู ปแบบหลักคือ 1.1 เน้นระบบ
โรงเรี ยน (Schooling Model) และ 1.2 เน้นการทางานในสถานประกอบการ (Working Model) เพื่อ
เตรี ย มทัก ษะที่ พึ ง ประสงค์ 3 ด้า นคื อ ทัก ษะด้า นความรู ้ (Cognitive Skills), ทัก ษะด้า นเทคนิ ค
(Technical Skills) และทักษะด้านพฤติกรรม (Behavioral Skills) อย่างไรก็ตามพบปั ญหาอุปสรรค
สาคัญหลายประการได้แก่ ความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ขาดสถานประกอบการที่
ให้ความร่ วมมืออย่างจริ งจัง ในขณะที่ภาคสถานประกอบการกลับให้ความเห็นว่า สถานศึกษายัง
ขาดการเชื่อมโยงในระดับน้อยมากกับสถานประกอบ ยังคงมีเพียงการส่ งนักศึกษามาฝึ กปฏิบตั ิงาน
ซึ่ งข้อคิดเห็ นของบุคลากรทั้งสองฝ่ ายสรุ ปตรงกันว่ายังขาดความเป็ นหุ ้นส่ วนต่อกัน (Partnership)
ซึ่ งแตกต่า งจากปรั ช ญารากฐานของโมเดลต้นแบบของสหพันธรั ฐเยอรมนี ที่ประเทศไทยนามา
ประยุกต์ใช้ในปั จจุบนั 2. ผลการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่ วมมือ
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แบบทวิภาคีพบว่า การแสวงหาความร่ วมมือจากแหล่งก่อเกิ ดทักษะที่พึงประสงค์คือสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมโยงโลกของการเรี ยนในสถานศึกษา และโลกของ
การทางานจริ งในสถานประกอบการ ทาให้ได้คู่มือการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่สามารถนาไป
ทดลองใช้ได้จริ ง 3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาบุ คลากรทางการศึ กษา โดยความร่ วมมื อแบบ
ทวิ ภ าคี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ 1 แห่ ง พบว่ า การประเมิ น ผลโดยใช้ แ บบสอบถามเพื่ อ ติ ด ตามผลรู ป แบบนั้น
พบว่าผลความก้าวหน้าหลังการใช้รูปแบบสู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
นอกจากนั้น การให้ความสาคัญกับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยอาศัยความร่ วมมือระหว่างบุคลากร
ทางการศึกษาฝ่ ายสถานศึกษาและสถานประกอบการ ถือเป็ นกุญแจ สาคัญของความสาเร็ จในการ
เตรี ยมแรงงานที่มีคุณภาพให้แก่ตลาดแรงงาน
สาร สังข์ทองวิเศษ (2557) การปฏิบตั ิตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ด้านการปฏิรูปครู และ
บุคลากร ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบตั ิตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ด้านการปฏิรูปครู และบุคลากร เปรี ยบเทียบระดับการปฏิบ ัติตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา ด้านการปฏิรูปครู และบุคลากร จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา และศึกษาปั ญหา
รวมทั้ง แนวทางการแก้ปั ญ หาการปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษา ด้า นการปฏิ รู ป ครู แ ละ
บุคลากร ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง จานวน 168 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) ชนิดกาหนดคาตอบเป็ น 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.96 สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล คื อ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Windows version 10.0 ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ผลการวิจยั พบว่า 1.
ระดับการปฏิบตั ิตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ด้านการปฏิรูปครู และบุคลากร ตามโครงการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ่างทอง อยูใ่ นระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้านเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยทั้ง 7 ด้าน คือการสร้าง
จิตสานึกในความรับผิดชอบของครู และบุคลากร ให้ครู เลือกแผนการสอนหรื อพัฒนาให้เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน ประเมินความก้าวหน้าของครู และบุคลากรโดยมุ่งเน้นการวัดประสิ ทธิ ภาพของผลการ
ปฏิ บตั ิ งาน โดยเฉพาะคุ ณภาพการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ครู และบุ คลากรทุกคนได้เพิ่มพูนความรู ้ และ
พัฒนาทัก ษะ ก าหนดคุ ณสมบัติและเปิ ดโอกาสให้ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ น ครู ช าวบ้า น ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
รวมทั้งผูเ้ กษียณอายุราชการมาสอนในสถานศึกษา โดยมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม ให้ครู
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และบุคลากรที่สังกัดสถานศึกษาต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิ การสามารถสอนในสถานศึกษาทั้งใน
และนอกสังกัดได้มากกว่าหนึ่งแห่งและลาดับสุ ดท้าย คือ ปฏิรูประบบราชการและประโยชน์เกื้อกูล
ของครู และบุ ค ลากร 2. ผลการเปรี ย บเที ย บระดับ การปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายปฏิ รูป การศึ ก ษาของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ด้านการปฏิรูปครู และบุคลากร
ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความแตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบตั ิ
มากกว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขนาดกลางและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขนาดกลางมีการปฏิบตั ิมากกว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขนาดเล็ก 3. ปั ญหาที่พบมากที่ สุดและแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิ บตั ิตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ด้านการปฏิรูปครู และบุคลากร ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในแต่ละด้านที่มีความถี่ สูงมี 4 ด้าน เรี ยงตามลาดับ ดังนี้ ปั ญหาการกาหนดคุ ณสมบัติ
และเปิ ดโอกาสให้ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ น ครู ช าวบ้า นมาสอน ในสถานศึ ก ษาโดยให้ ค่ า ตอบแทนที่
เหมาะสม คือ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนทาได้ยาก แก้ไขโดย แก้ระเบียบการเงินการงบประมาณ ส่ วน
ปั ญหาด้านการปฏิ รูประบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของครู คือ ขาดงบประมาณสนับสนุ น
แก้ไขโดยจัดงบประมาณเพิ่มและขอการสนับสนุนจากเอกชนหรื อหน่วยงานราชการ ปั ญหาด้านครู
และบุคลากรทุกคนได้เพิ่มพูนความรู ้และพัฒนาทักษะ คือ งบประมาณที่ใช้ในการเพิ่มพูนความรู ้มี
ไม่ เพี ย งพอ แนวทางแก้ไ ข คื อ จัดงบประมาณสนับสนุ น ให้เพีย งพอ และปั ญหาด้า นการสร้ า ง
จิตสานึ กในความรับผิดชอบของครู และบุ คลากร คื อ ครู ยึดติ ดกับรู ปแบบการสอนแบบเก่า ควร
แก้ไขโดยจัดอบรมกระตุน้ ให้เห็นความสาคัญ ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสานึกที่ดี
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2559) การศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกาลังคนเพื่อใช้วางแผนการ
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทารายงานและ
ประมวลข้อมูลทุติยภูมิทุกรู ปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ดา้ นการผลิ ตและพัฒนากาลังคนและ
ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษารอบที่สองที่ผา่ นมา (พ.ศ. 25522561) เพื่อศึกษาความต้องการกาลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษาของประเทศไทย
และสาขาที่เป็ นความต้องการ/ความจาเป็ นของประเทศทั้งเชิ งปริ มาณและคุณภาพ เพื่อศึกษาหาแนว
ทางการวางแผนและพัฒนากาลังคนของประเทศให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและ
บริ ก ารในบริ บ ทที่ เปลี่ ย นแปลงไป และสาขาที่ เป็ นความต้องการ/ความจาเป็ นของประเทศใน
อนาคต (5-10 ปี ข้างหน้า) เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะ
ในการทาแผนยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ในการผลิ ตและพัฒนากาลังคนไปสู่ การ
ปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม การวิจยั นี้มีขอบเขตการดาเนินงาน คือ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และพัฒนากาลังคนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้รอบด้านทุกมิติ และนาข้อมูลสถานการณ์
ด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนมาปรับข้อมูลการพยากรณ์ใหม่ตามทิศทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
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ไป โดยทาการศึกษา 4 สาขา ดังนี้ (1) สาขาที่เป็ นเป้ าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ (2) สาขาที่
ขาดแคลนด้านอาชี วศึกษา (3) สาขาที่จาเป็ น คือ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (S&T) และสาขาที่
ไม่ ใ ช่ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (Non-S&T) และ (4) สาขาใหม่ ที่ ป ระเทศมี ค วามต้อ งการ
ผลการวิจยั การคาดประมาณการผลิ ตและความต้องการกาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการใน
อนาคต (5-10 ปี ข้างหน้า) เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสรุ ปผลการเปรี ยบเทียบ
ผลประมาณการอุปสงค์และอุปทานของแรงงานได้ดงั นี้ 1) ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
พบว่าในปี พ.ศ.2563 สาขาสังคมศาสตร์ ธุ รกิจ และกฎหมาย จะ เป็ นสาขาที่มีความต้องการแรงงาน
มากกว่ากาลังแรงงานที่มีอยูจ่ ริ งหรื อเกิดอุปสงค์ส่วนเกินมากที่สุด และเป็ นสาขา ที่มีแนวโน้มที่จะ
เกิดอุปสงค์ส่วนเกินสู งสุ ด 0.22 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 รองลงมาคือ สาขาการบริ การ สาเหตุ ส่ วน
หนึ่งมาจากผูเ้ ข้าศึกษาในระดับปวช. มีแนวโน้มที่ ลดลงส่ งผลให้อตั ราการขยายตัวของกาลังแรงงาน
ในสาขาวิชา ดังกล่าวมีน้อยกว่าอัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงาน 2) ระดับประกาศนี ย
บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา พบว่ า ในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2568 สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ การผลิ ต ก่ อสร้ าง และสังคมศาสตร์ ธุ รกิ จ และกฎหมายเป็ นสาขาที่ มีสัดส่ วน
จานวนมากเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่น แต่ความต้องการแรงงานมีสูงมากกว่ากาลังแรงงานที่สาเร็ จ
การศึกษาในระดับ ปวส. หรื ออนุ ปริ ญญา ส่ วนสาขาที่มีกาลังแรงงานมากกว่าความต้องการ เช่ น
สาขาเกษตรศาสตร์ 3) ระดับปริ ญญาตรี พบว่าในปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตรเป็ นสาขาที่มี
ความต้องการแรงงานมากกว่ากาลังแรงงาน ในปี พ.ศ. 2568 สาขาวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มี
ความต้องการแรงงานสู งกว่ากาลังแรงงาน นอกจากนี้ สาขาวิชาที่กาลังแรงงานยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการแรงงาน ได้แก่ สาขามนุ ษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาสุ ขภาพและสวัสดิการ
และสาขาการบริ การ ส่ วนสาขาวิชาการศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ ธุ รกิ จและกฎหมาย และสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และก่อสร้ าง เป็ นสาขาวิชาที่มีกาลังแรงงานส่ วนเกินในตลาดแรงงาน
เป็ นจานวนมาก 4) ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี พบว่าในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2568 สาขาวิช า
การศึกษาเป็ นสาขาวิชาที่มีความต้องการแรงงานส่ วนเกินสู งสุ ดเมื่อเปรี ยบเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ
ส่ วนสาขาสังคมศาสตร์ ธุ รกิ จและกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2563 เป็ นสาขาที่มีอตั ราการขยายตัวของ
กาลังแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงานส่ งผลให้เกิดกาลังแรงงานส่ วนเกิน และในปี พ.ศ. 2568
จะเป็ นสาขาที่มีกาลังแรงงานส่ วนเกินมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นสาขาวิชาที่มีสัดส่ วนผูเ้ ลือกศึกษาใน
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี สูงที่สุด
การวางแผนการผลิ ตกาลังคนและการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาควรสอดรับกับทิศทางใน
การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี และตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสั ง คมฉบับ ที่ 12 ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การก าหนดทิ ศ ทางการพัฒนาที่ มุ่ ง สู่ ก ารเปลี่ ย นผ่า น
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ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง โดยต้องมีการกาหนดเป็ น
ยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปขับเคลื่อนการผลิ ตและพัฒนากาลังคน ไปสู่ การปฏิ บตั ิที่เป็ นรู ปธรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ปรับปรุ งคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก ระดับการศึกษาให้เป็ นที่ยอมรั บ
เป้ าประสงค์ : เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการศึ กษาของนักเรี ยนทุ กระดับให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยเฉพาะวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และภาษาอัง กฤษให้ อ ยู่ ใ นระดับ มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ยกระดับคุ ณภาพการศึกษาในระดับอาชี วศึก ษาและอุดมศึกษาให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริ การ เป้ าประสงค์ : เพื่อให้
ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพหรื อความสามารถสอดคล้อง
กับความต้องการของภาคการผลิตและบริ การต่างๆ เพิม่ ขึ้นทุกปี ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การเพิ่มจานวน
และคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะด้าน S&T เป้ าประสงค์ : เพื่อเพิ่มจานวน
และสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการศึกษาสายอาชี วศึ กษา โดยเฉพาะการเพิ่มจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
สายอาชีวศึกษาในด้าน S&T เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมาพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร เป้ าประสงค์ : เพื่อใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชี พ
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาความสามารถของกาลังคน ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริ การจัดการความไม่
สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เป้ าประสงค์ : 1. ในระยะสั้น มุ่งแก้ไขหรื อบรรเทาปั ญหา
ความไม่สอดคล้องของอุปสงค์และอุปทาน เนื่ องมาจากการขาดข้อมูลหรื อคุณภาพของแรงงานไม่
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 2. ในระยะยาวมุ่งพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและ
แนะแนวอาชีพที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดมาเป็ นเครื่ องมื อในการลดความไม่สอดคล้องของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2560) รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการ
อาชี วศึ กษาระบบทวิภาคี การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการ
จัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคีใน 4 มิติ ได้แก่ 1) มิตินโยบาย 2) มิติกลไกสนับสนุ นและ กากับ
ดู แ ลจากภาครั ฐ 3) มิ ติ ก ารจัด การในระดับ สถานศึ ก ษา และ 4) มิ ติ ค วามร่ ว มมื อ โดยสถาน
ประกอบการภาคเอกชน 2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี 3.
เพื่อเสนอแนะบทบาท แนวทางการดาเนิ นงาน เครื่ องมือกลไกสนับสนุ นของภาคส่ วนต่างๆ ที่จะ
สนับสนุ นการจัดการ อาชี วศึกษาระบบทวิภาคีให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย 4. เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการติดตามประเมินผลการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคีต่อไปในอนาคต ผลการวิจยั พบว่า
1.ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็ จของการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี ปั จจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีท้ งั สิ้ น 7 ปั จจัย ได้แก่ 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
2) พื้นที่ต้ งั ของสถานศึกษาอาชี วศึกษา (ใน/นอกเขตเมือง) 3) รู ปแบบของทวิภาคี (โมเดล A/B/C)
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4) ประเภทของสถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษา (เทคนิ ค /สารพัดช่ า ง/การอาชี พ /เกษตร/อาชี วะ/อื่ นๆ)
5) สาขาวิชา 6) มาตรการแรงจูงใจภาครัฐและสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี 7) การสนับสนุนเชิงนโยบาย
ส่ วนผลกระทบ (Effects) ที่เกิดขึ้นและเป็ นเครื่ องชี้ วดั ความสาเร็ จของการจัดการอาชี วศึกษาระบบ
ทวิภาคีท้ งั ในส่ วนของปั จจัย นาเข้า (Input) ส่ วนกระบวนการ (Process) และส่ วนผลผลิต (Output)
นั้น มีดงั ต่อไปนี้ 1) คุณภาพของผูเ้ รี ยน 2) คุ ณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา 3) ระดับความร่ วมมือกับ
สถานประกอบการ 4) ต้นทุนและงบประมาณสาหรับจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 5) ความยากง่าย/
ซับ ซ้อ นในการบริ ห ารจัด การ 2. สรุ ป ภาพรวมผลการจัด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี จาก
การศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวทางการดาเนินงานในต่างประเทศ การสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญและการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม สามารถวิเคราะห์และสรุ ปประเด็นสาคัญ 1. ระบบทวิภาคีเป็ นระบบที่ดี เป็ น
ทางออกของการยกระดับ การศึ ก ษาระดับ อาชี วศึ ก ษาท าให้ผูเ้ รี ย นมี ความรู ้ และทัก ษะเพื่ อการ
ประกอบอาชี พมากขึ้นได้จริ ง 2. ในเชิ งหลักการอาจกล่าวได้ว่า “ระบบทวิภาคีเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การจัดการอาชี วศึ ก ษาโดยธรรมชาติ ” 3. ในปั จจุ บ นั หลัก เกณฑ์และมาตรฐานของการจัดการ
อาชี วศึกษาใช้หลักเกณฑ์กลาง ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดปั ญหาต่อการดาเนิ นการในทางปฏิ บตั ิ 4. ความ
ร่ วมมือกับสถานประกอบการนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญมากต่อระบบทวิภาคี 5. ปั ญหาจากผูป้ ระกอบการ 6.
งบประมาณที่จดั สรรสาหรับการจัดการการศึกษาระบบทวิภาคีขาดแคลนและไม่เพียงพอ 7. การ
จัดทาแผนการฝึ กอาชี พถื อเป็ นส่ วนสาคัญในระบบทวิภาคี 8. ในบางสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสาขาวิชาที่มีความสุ่ มเสี่ ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น เช่น สาขาวิชาไฟฟ้า นักเรี ยน นักศึกษาจาเป็ น
จะต้องได้รับการฝึ กและควบคุ มอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิ ดอันตรายและความเสี ยหายในสถาน
ประกอบการ 9. สถานที่ต้ งั ของสถานศึกษาที่ห่างไกลจากสถานประกอบการ 10. การศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกับต่างประเทศนั้นมีความน่าสนใจ และสามารถพัฒนาความสามารถนักเรี ยนนักศึกษา
ได้ ส่ วนกลางควรให้ความช่ วยเหลื อเรื่ องเงิ นทุ นการศึ กษา 11. ความสาเร็ จในการจัดการศึ กษา
ระบบทวิภาคีน้ นั จะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน 12. พฤติกรรมของนักเรี ยนนักศึกษาที่มีสิ่งเร้า เช่น
ยาเสพติด ชู ส้ าว ทาให้ไม่สามารถรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่ 13. ทัศนคติของผูป้ กครองที่เชื่ อว่า
นักเรี ยนนักศึกษาที่เรี ยนระบบทวิภาคีน้ นั เป็ นกลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน อภิปรายผลจาก
การประมวลและสรุ ปผล จึงมีขอ้ เสนอด้านบทบาทและแนวทางการดาเนินงาน และเครื่ องมือกลไก
เพื่อสนับสนุ นการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 10 ข้อ ข้อเสนอที่ 1: หลักเกณฑ์ และ
มาตรฐานการจัดการอาชี วศึกษา ทบทวน/ปรับปรุ งการกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานสาหรับการ
จัด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ ห้ มี ค วามยื ด หยุ่น ให้ ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสามารถเลื อ ก
ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับบริ บทการดาเนิ นงานของตน ข้อเสนอที่ 2: แผนการฝึ ก
อาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องเน้นและให้ความสาคัญของ “แผนการฝึ กอาชีพ” ทั้งนี้ มิใช่เพียง
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แค่การจัดทาแผนการฝึ กอาชีพเท่านั้น แต่ตอ้ งเริ่ มตั้งแต่การเลือกสถานประกอบการที่สามารถให้ฝึก
อาชี พตรงกับสาขาวิชาที่เรี ยน ข้อเสนอที่ 3: การเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยนก่อนฝึ กอาชี พ กาหนดให้
มีกิจกรรมการพัฒนา/เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนระบบทวิภาคีก่อนการฝึ กอาชีพ โดยให้เป็ นส่ วน
หนึ่ งของกิจกรรมภาคบังคับและต้องมีการประเมินผลกิจกรรมอย่างจริ งจัง และให้ผเู ้ รี ยนที่ผา่ นการ
ประเมินเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่ การฝึ กอาชี พได้ ข้อเสนอที่ 4: การเชื่ อมโยงกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาอาชีวศึกษามีความเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ เพื่อร่ วมพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถาบัน ข้อเสนอที่ 5: การพัฒนาครู และครู
ฝึ ก การพัฒ นาครู ใ นสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาและการพัฒ นาครู ฝึ ก คื อ การยกระดับ คว ามรู ้
ความสามารถของบุคลากรที่เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน ข้อเสนอที่ 6: ต้นทุนมาตรฐานการ
จัดการอาชี วศึก ษาระบบทวิภาคี เพื่อสนับสนุ นการจัดสรรงบประมาณสาหรับการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างเหมาะสม รั ฐบาลควรมีการวิจยั ต้นทุ นมาตรฐาน (Standard Cost) สาหรับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ข้อเสนอที่ 7: มาตรการแรงจูงใจและสิ ทธิประโยชน์ ปรับปรุ งแนว
ปฏิบตั ิของมาตรการแรงจูงใจด้านสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิมากขึ้น และทาความ
เข้าใจกับกรมสรรพากรให้ยอมรับและสนับสนุ นนโยบายทวิภาคี ข้อเสนอที่ 8: งบประมาณ รัฐบาล
ควรมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณสาหรับการจัดการทวิภาคีให้มากขึ้น โดยเพิ่มงบประมาณราย
หัวสาหรับผูเ้ รี ยนในระบบทวิภาคีให้สูงกว่าผูเ้ รี ยนระบบปกติ ข้อเสนอที่ 9: มาตรการเชิงบังคับ การ
ใช้ม าตรการเชิ ง บัง คับ เพื่ อ ให้ ส ถานประกอบการต้อ งส่ ง เสริ ม การจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
ข้อเสนอที่ 10: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อสนับสนุ นการนิ เทศ ควรพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ออานวยความสะดวกในการนิเทศ
ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2560) การวิจยั และพัฒนา
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร และการจัดการเรี ย นการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการพัฒนา
หลักสู ตรการจัด การเรี ย นการสอนฐานสมรรถนะ 2. เพื่ อประเมิ นผลการนารู ปแบบการพัฒนา
หลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน ฐานสมรรถนะไปสู่ การปฏิบตั ิ ผลการวิจยั การวิจยั และพัฒนา
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนฐานสมรรถนะ ตามกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ 1) การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ และ 2) นาหลักสู ตรรายวิชา ฐาน
สมรรถนะมาจัดทาแผนการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรรายวิชาฐาน สมรรถนะ เพื่อให้เกิดผลการ
นาไปสู่ การปฏิบตั ิจึงได้นารู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรการจัดการเรี ยน การสอนทั้ง 2 ส่ วนมาพัฒนา
เป็ นหลักสู ตรฝึ กอบรมครู ผูส้ อนกลุ่มอาชี พยานยนต์และปิ โตรเคมีเพื่อ ให้ครู ผสู ้ อนกลุ่มอาชี พยาน
ยนต์แ ละปิ โตรเคมี ห ลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ในสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งาน
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คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาที่ ผ่านการฝึ กอบรมสามารถนาความรู ้ และทักษะ ที่ ได้รับจากการ
ฝึ กอบรมไปพัฒนาหลัก สู ตรฐานสมรรถนะและจัดท าแผนการจัดการเรี ย นการสอน หลัก สู ต ร
รายวิชาฐานสมรรถนะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งผลการวิจยั ได้คน้ พบในประเด็นที่สมควร นามา
อภิปราย ดังนี้ การพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรการจัด การ
เรี ยนการสอนฐานสมรรถนะ การพัฒนารู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนฐาน
สมรรถนะครั้ งนี้ เริ่ ม ต้นจากการศึ กษาข้อมู ลที่ เกี่ ยวกับหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มอาชี พ
ยานยนต์และปิ โตรเคมี ซ่ ึ งมี วตั ถุ ประสงค์สาคัญเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสู ตรฐานสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติกรอบคุณวุฒิวิชาชี พแห่งชาติกรอบ
มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ ซ่ ึ งเป็ นวงจรที่ 1 ของรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรการจัดการเรี ยน
การสอนฐานสมรรถนะ อีกทั้งทาให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติสู่การปฏิบตั ิของ
สถานศึ กษา ทั้งนี้ เพราะกรอบคุ ณวุฒิวิชาชี พต่ างๆ ถู กใช้เป็ นเครื่ องมื อหลักในการประเมิ นและ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชี พที่กาหนดเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของภาค
ธุ รกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนเป็ นกลไกในการเชื่ อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากลจึงจาเป็ นต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ครอบคลุม
เพียงพอในการพัฒนาร่ างหลักสู ตรฐานสมรรถนะ โดยคณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
เอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ
การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รอบคุ ณวุ ฒิแห่ ง ชาติ ก รอบคุ ณวุ ฒิวิ ช าชี พ มาตรฐานฝี มื อแรงงานแห่ ง ชาติ
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน และการเขียนแผน การ
จัดการเรี ยนการสอน
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2561) การศึกษาอนาคตภาพของการผลิตและพัฒนา
ก าลัง คนอาชี วศึ ก ษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิ ศ ทางการพัฒนาประเทศ เป็ น
การศึกษาการอาชีวศึกษาในระดับปวช. และ ปวส. โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Study)
ด้วยวิธีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ร่ วมกับการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (Indepth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของการผลิ ต
และพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย
ใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) 2. เพื่อศึกษาผังการกระจายการจัดการเรี ยนการสอน (Program
Mapping) สายอาชีพใน 4 กลุ่มอาชี พ ได้แก่ คมนาคม ก่อสร้ าง เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิ
สติกส์ของสถานศึกษา ประเภทอาชี วศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จาแนกตามภูมิภาค 3. เพื่อศึกษา
ความต้องการใช้กาลังคนระดับอาชี วศึกษาและตาแหน่งงานหลักของตลาดแรงงานใน 4 กลุ่มอาชี พ
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ได้แก่ คมนาคม ก่ อสร้ า ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิ สติ กส์ ตามทิ ศ ทางการพัฒนาของ
ประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) 4. เพื่อศึกษาอนาคตภาพของการผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชี วศึกษาใน 4 กลุ่มอาชี พ ได้แก่ คมนาคม ก่อสร้ าง เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิ
สติกส์ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า
(พ.ศ. 2561-2565) 5. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะบทบาทของสถานศึกษาประเภทอาชี วศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษาใน 4 กลุ่มอาชี พ ได้แก่ คมนาคม ก่อสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) ผลการวิจยั บทสรุ ปอนาคตภาพของการผลิต
และพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
1. บทสรุ ปทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) กลุ่ มอาชี พด้านการ
ก่อสร้าง เป็ นกลุ่มอาชี พที่สนับสนุ นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นรากฐานของกลุ่มอาชี พอื่น
ส่ ว นกลุ่ ม อาชี พ ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร อาจเรี ย กได้ว่า เป็ นกลุ่ ม อาชี พ ที่
สนับสนุ นกระบวนการดาเนิ นงานของกลุ่มอาชี พอื่น ดังนั้นกลุ่มอาชี พด้านการก่อสร้าง และกลุ่ม
อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร จึงเป็ นกลุ่มอาชี พที่มีทิศทางการเติบโตควบคู่ไป
กับการพัฒนาประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า มากเป็ นอันดับต้นๆ ในส่ วนกลุ่ มอาชี พด้านคมนาคม
และโลจิสติกส์ ก็มีทิศทางการเติบโตเพื่อตอบสนองทิศทางของแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) 2. บทสรุ ปผังการกระจายการจัดการเรี ยนการสอน
(หลักสู ตร) ใน 4 กลุ่มอาชี พของสถานศึกษาประเภทอาชี วศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ไทย 2.1 การจัดการเรี ยนการสอนที่ เกี่ ยวข้องกับกลุ่ มอาชี พคมนาคม ทุกภูมิภาคเน้นการจัดการ
เรี ยนการสอนด้านยานยนต์ ส่ วนด้านโครงข่ายทางราง อากาศยาน และทางเรื อ ยังมีการจัดการเรี ยน
การสอนในระดับน้อย 2.2 การจัดการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชี พก่อสร้ าง ทุกภูมิภาค
เน้นการจัดการเรี ยนการสอนด้านก่อสร้างและโยธา มาเป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมาคือสารวจในส่ วน
ที่จดั การเรี ยนการสอนในระดับน้อยหรื ออาจเรี ยกว่าขาดแคลนคือ ด้านสารวจสถาปั ตยกรรมและ
การออกแบบภายในอาคาร 2.3 การจัดการเรี ย นการสอนที่ เกี่ ย วข้องกับ กลุ่ ม อาชี พ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารทุกภูมิภาคเน้นการจัดการเรี ยนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ รองลงมา
คือด้านโทรคมนาคม ในส่ วนที่ จดั การเรี ยนการสอนในระดับน้อย หรื ออาจเรี ยกว่าขาดแคลน คื อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ โปรแกรมเมอร์
มัลติมีเดีย ระบบเครื อข่าย แอนิ เมชัน และซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวให้มากขึ้น 2.4 การจัดการ
เรี ยนการสอนที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่ มอาชี พโลจิสติกส์ ในทุ กภูมิภาคยังมีการจัดการเรี ยนการสอนใน
ระดับน้อย หรื ออาจเรี ย กว่าขาดแคลน ส่ วนที่ จดั การเรี ย นการสอนอยู่เน้นด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ท วั่ ไป
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3. บทสรุ ปความต้องการใช้กาลังคนระดับอาชี วศึกษาและตาแหน่งงานหลักของตลาดแรงงานใน 4
กลุ่ มอาชี พ ตามทิ ศทางการพัฒนาของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) 3.1 กลุ่ ม
อาชี พที่ตอ้ งการใช้กาลังคนระดับอาชี วศึกษามากที่สุด ลาดับแรก คือ การก่อสร้าง อีกทั้งมีตาแหน่ง
งานหลัก ทั้ง ในระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารและหัว หน้า งาน 3.2 กลุ่ ม อาชี พ ที่ ต้อ งการใช้ก าลัง คนระดับ
อาชี วศึกษา ลาดับสอง คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยมีตาแหน่งงานหลักใน
ระดับ ปฏิ บตั ิ การที่ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติ มีเดี ย กราฟฟิ ก ระบบเครื อข่า ย และการ
สื่ อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย 3.3 กลุ่มอาชีพที่ตอ้ งการใช้กาลังคนระดับอาชี วศึกษา ลาดับสาม มี
2 กลุ่มอาชีพ ดังนี้ 3.3.1 กลุ่มอาชี พด้านคมนาคม ส่ วนใหญ่ตาแหน่งงานหลักจะเกี่ยวข้องกับรถยนต์
3.3.2 กลุ่ มอาชี พด้านโลจิสติกส์ ส่ วนใหญ่ตาแหน่ งงานหลักจะอยู่ในระดับปฏิ บตั ิ การที่ เกี่ ยวข้อง
กับโลจิสติกส์ ทวั่ ไป 4. บทสรุ ปอนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาใน 4 กลุ่ม
อาชี พ คือ คมนาคม ก่อสร้าง เทคโนโลยี สารสนเทศ และโลจิสติกส์ 4.1 อนาคตภาพของการผลิต
และพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษา ลาดับที่หนึ่ง คือ ให้ความสาคัญต่อการผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน
ก่อสร้างทั้งระดับปวช. และปวส. ทั้ง 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ ก่อสร้าง และสถาปั ตยกรรม 4.2 อนาคต
ภาพของการผลิ ตและพัฒนากาลังคนอาชี วศึ กษา ลาดับสอง คื อ ให้ความสาคัญต่อการผลิ ตและ
พัฒนากาลังคนทั้ง ระดับปวช. และปวส. ใน 2 กลุ่ม คือ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษา ลาดับสาม คือ ให้ความสาคัญต่อการ
ผลิตและพัฒนากาลังคน อาชีวศึกษา ระดับปวช. และปวส. ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคมนาคม และกลุ่มโล
จิสติกส์
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2561) การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและ
พัฒนาครู สมรรถนะสู งสาหรับประเทศไทย 4.0 การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษา
กรอบแนวคิด ระบบการผลิตและพัฒนาครู สมรรถนะสู ง กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนา
ครู สมรรถนะสู ง และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์สาหรับประเทศไทย 4.0 2. เพื่อศึกษาสภาพ
ที่พึงประสงค์ของระบบการผลิ ตและพัฒนาครู สมรรถนะสู ง กลไกขับเคลื่ อนระบบการผลิตและ
พัฒนาครู สมรรถนะสู งสาหรับประเทศไทย 4.0 3. เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและ
พัฒนาครู สมรรถนะสู งสาหรับประเทศไทย 4.0 และข้อเสนอเชิ งนโยบายการขับเคลื่อนระบบการ
ผลิ ตและพัฒนาครู สมรรถนะสู ง ที่ เหมาะสมส าหรั บประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่าสภาพที่ พึ ง
ประสงค์ข องเป้ า หมายของระบบการผลิ ตและพัฒนาครู ส มรรถนะสู งส าหรั บประเทศไทย 4.0
สมรรถนะหลัก ที่ มี ค่ า ความต้อ งการสู ง ที่ สุ ด 3 อันดับ ได้แก่ สมรรถนะด้า นทัก ษะทางวิช าชี พ
(Professional Skills) รองลงมาคือ สมรรถนะด้านการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ (Professional Practice) และ
สมรรถนะด้านเจตคติและค่านิ ยม (Attitude and Values) ตามลาดับ สอดคล้องกับสมรรถนะของครู
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ในหลายๆ ประเทศไม่วา่ จะเป็ นออสเตรเลีย หรื อฟิ นแลนด์ ซึ่ งมีความแตกต่างจากประเทศสิ งคโปร์
ในเรื่ องของการให้ความสาคัญของแต่ละด้าน เพราะจากคุณลักษณะของวิชาชีพครู ในศตวรรษที่ 21
(Attributes of the 21st Century Teaching Professional, 2009) ประเทศสิ งคโปร์ ไ ด้ให้ความสาคัญ
กับเจตคติและค่านิ ยม ว่าเป็ นหลักของสมรรถนะครู ผลการวิจยั พบว่าสภาพที่พึงประสงค์ของการ
ผลิตครู ควรผลิ ตโดยสถาบันผลิตครู โดยเฉพาะที่เป็ นของรัฐ เช่น วิทยาลัยครู มหาวิทยาลัยเพื่อผลิ ต
ครู รองลงมาคือสถาบันผลิตครู โดยเฉพาะที่เป็ นของรัฐและเอกชน และ สถาบันผลิตครู ที่เป็ นส่ วน
หนึ่ งของ มหาวิทยาลัยรั ฐและเอกชน ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับระบบการผลิ ตครู ของประเทศ
ฟิ นแลนด์และประเทศสิ งคโปร์ ที่ผลิ ตครู โดยสถาบันเฉพาะทางที่ควบคุ มทั้งในเรื่ องคุ ณภาพและ
ปริ มาณการผลิตครู เข้าสู่ ระบบในแต่ละปี ผลการวิจยั พบว่าสภาพที่พึงประสงค์ของการผลิตครู ควร
ใช้รูปแบบการผลิตครู ในระบบปิ ด คือผลิตตามจานวนที่มีอตั รารับบรรจุในสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน โดยการประกันงานและมีทุนการศึกษาบางส่ วน ซึ่ งสอดคล้องกับระบบการผลิ ตครู ของ
ประเทศ ฟิ นแลนด์และประเทศสิ งคโปร์ ที่ควบคุมจานวนครู ที่ผลิตเข้าสู่ ระบบการศึกษาในแต่ละปี
และมีการรับรองการรับเข้าทางานเมื่อสาเร็ จการศึกษา ผลการวิจยั พบว่าสภาพที่พึงประสงค์ของ
การพัฒนาครู ควรใช้รูปแบบการพัฒนาครู ควรพัฒนาแบบนอกเวลาปฏิบตั ิงาน (Offthe-job training)
การพัฒนาในเวลาปฏิบตั ิงาน (On-the-job Training) และการศึกษาด้วยตนเองรวมกัน สอดคล้องกับ
ระบบการพัฒนาครู ของประเทศทางยุโรปและประเทศญี่ปุ่น โดยการพัฒนาครู ของประเทศญี่ปุ่น จะ
มีการดาเนิ นการตั้งแต่เริ่ มต้นชี วิตความเป็ นครู โดยผูท้ ี่มีหน้าที่จดั การฝึ กอบรมแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ
หลัก คือ การฝึ กอบรมที่จดั ในระดับชาติและการฝึ กอบรมที่จดั ระดับจังหวัด สาระที่จดั การฝึ กอบรม
มี ก ารจัดหลัก สู ตรการอบรมเพื่ อ พัฒ นาครู เ ป็ นระยะ ได้แ ก่ ครู ที่ มี ป ระสบการณ์ 5 ปี ครู ที่ มี
ประสบการณ์ 10 ปี ครู ที่มีประสบการณ์ 20 ปี หลักสู ตรอบรมที่ออกแบบเพื่อครู และผูบ้ ริ หารระดับ
ต่างๆ เช่น หลักสู ตรสาหรับครู แนะแนว หลักสู ตร สาหรับครู ใหญ่ และผูช้ ่ วยครู ใหญ่ หลักสู ตร
สาหรับผูด้ ู แลนักเรี ยน เป็ นต้น ผลการวิจยั พบว่าครู สมรรถนะสู งสาหรับประเทศไทย 4.0 จะต้อง
ประกอบไปด้วย ครู มีค่านิ ยมทางวิชาชี พ (Professional Values) มีสมรรถนะการปฏิบตั ิทางวิชาชี พ
(Professional Practice) มี ท กั ษะทางวิชาชี พ (Professional Skills) มี ค วามยึดมั่นผูก พันในวิ ช าชี พ
(Professional Engagement) มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจทางวิ ช าชี พ ( Professional Knowledge and
understanding) และมีความสามารถในการเสริ มสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้าน
การอาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา
การอาชี วศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ เป็ นการ
วิจยั เชิงสารวจ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ตัวแปรและลักษณะข้อมูลในการวิจยั
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารและครู สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ จานวน
27 สถานศึ ก ษา ได้แ ก่ 1. วิท ยาลัย เทคนิ ค ชุ ม พร 2. วิท ยาลัย เทคนิ ค สุ ร าษฎร์ ธ านี 3. วิท ยาลัย
อาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ธานี 4. วิทยาลัยเทคนิคนครศรี ธรรมราช 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรี ธรรมราช
6. วิท ยาลัย ศิ ล ปหัตถกรรมนครศรี ธ รรมราช 7. วิท ยาลัย เทคนิ ค ทุ่ ง สง 8. วิทยาลัย เทคนิ คสิ ชล
9. วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต่ อ เรื อ นครศรี ธ รรมราช 10. วิ ท ยาลัย การอาชี พ
นครศรี ธรรมราช 11. วิทยาลัยเทคนิ คพัทลุง 12. วิทยาลัยเทคนิ คระนอง 13. วิทยาลัยเทคนิ คพังงา
14. วิทยาลัยเทคนิ คภูเก็ต 15. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16. วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภู เก็ ต 18. วิทยาลัย สารพัดช่ า งตรั ง 19. วิทยาลัยเทคนิ คปั ตตานี 20. วิทยาลัยอาชี วศึก ษาปั ตตานี
21. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 22. วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานี 23. วิทยาลัยเทคนิค
ยะลา 24. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 25. วิทยาลัยเทคนิ คหาดใหญ่ 26. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
และ27. วิทยาลัยเทคนิคสตูล
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ หาร และครู ผูท้ าหน้าที่เกี่ ยวกับแผนงานและ
โครงการของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ จานวน 81 คน โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการ
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เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในสถานศึกษาที่เป็ นกลุ่มประชากร
สถานศึกษาละ 3 คน รวมทั้งสิ้ น 81 คน
ตำรำงที่ 3.1 แสดงขนาดของสถานศึกษา จานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ขนำด
วิทยำลัย

เล็ก

กลาง

ประชำกร
ชื่ อวิทยำลัย
1. วิ ท ยาลั ย ศิ ล ปะหั ต ถ
กรรนครศรี ธรรมราช
2. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
3. วิทยาลัยเทคนิคสิ ชล
4. วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
และอุ ตสาหกรรมการต่ อ
เรื อนครศรี ธรรมราช
5. วิทยาลัยเทคนิคพังงา
6. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
7. วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
เกษตรและประมงปัตตานี
รวม 7 สถำนศึกษำ
1. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
2. วิทยาลัยเทคนิคระนอง
3. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
4. วิทยาลัยเทคนิคตรัง
5. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
6. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
7. วิ ท ย าลั ย การอาชี พ
ปัตตานี
8. วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ครู ผ้ ทู ี่ทำหน้ ำที่
ผู้บริหำร
เกีย่ วข้ อง

รวม

กลุ่ม
ตัวอย่ำง

5

2

7

3

5
4

1
1

6
5

3
3

5

2

7

3

5
2

2
1

7
3

3
3

3

1

4

3

29
5
5
5
5
5
5

10
2
3
3
2
3
3

39
7
8
8
7
8
8

21
3
3
3
3
3
3

4

2

6

3

5

2

7

3

หมำย
เหตุ

58

ขนำด
วิทยำลัย

ประชำกร
ชื่ อวิทยำลัย

รวม

กลุ่ม
ตัวอย่ำง

3

7

3

3
26

8
74

3
30

3

7

3

3

8

3

4

9

3

4

9

3

3

7

3

3
4

7
9

3
3

3

8

3

3

8

3

4

9

3

34
70

81
194

30
81

ครู ผ้ ทู ี่ทำหน้ ำที่
ผู้บริหำร
เกีย่ วข้ อง

9. วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
4
ยะลา
กลาง
10. วิทยาลัยเทคนิคสตูล
5
รวม 10 สถำนศึกษำ
48
1 . วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค สุ
4
ราษฎร์ธานี
2. วิท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาสุ
5
ราษฎร์ธานี
3 . วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
5
นครศรี ธรรมราช
4. วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
5
นครศรี ธรรมราช
5. วิ ท ย าลั ย การอาชี พ
4
ใหญ่ นครศรี ธรรมราช
6. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
4
7. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
5
8. วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
5
ภูเก็ต
9 . วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
5
หาดใหญ่
10. วิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษา
5
สงขลา
รวม 10 สถำนศึกษำ
47
รวม
27 สถำนศึกษำ
124
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2562

หมำย
เหตุ
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3.2 ตัวแปรและลักษณะข้ อมูลในกำรวิจัย
3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ตาแหน่งงาน เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ประสบการณ์การ
ทางานในตาแหน่งปั จจุบนั และขนาดของสถานศึกษา
3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.
2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้
3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่ องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถำม แบ่ งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามให้
เลื อกตอบ (Checklist) โดยใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่ องว่างหน้า ข้อความที่ เป็ นจริ ง ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามข้อมู ลเกี่ ย วกับการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตาม
แผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา เป็ นแบบสอบถามมาตรวัด (Rating
Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึ กษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา
ขั้นตอนในกำรสร้ ำงเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลวิจัย ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาทบทวนข้อมูล แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา
พ.ศ.2560-2579 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ และงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อได้แนวคิดเกี่ ยวกับการศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคน
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ด้า นการอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ส มรรถนะ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการในการพัฒ นาประเทศ ตาม
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถาม ลงมือสร้างแบบสอบถามมาตรวัด (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การ
ให้ค ะแนน 5 ระดับ เกี่ ย วกับ การขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาศัก ยภาพก าลัง คนด้า นการ
อาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพัฒ นาก าลั ง ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
คุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พอย่างเต็ม
ศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
กลยุท ธ์ ที่ 4 ส่ ง เสริ ม การพัฒนาความร่ วมมื อในการเพิ่ ม ศัก ยภาพก าลัง คนด้า น
อาชี วศึ กษาให้มีคุ ณลักษณะที่ พึ งประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะ
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
3. นาแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดย
การหาค่าความสอดคล้องของข้อคาถามและวัตถุประสงค์ในการวิจยั โดยเลือกข้อที่ได้ค่าคะแนน
0.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ แบบสอบถามที่นาไปใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.6 – 1.00
4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วทดลองใช้กบั ผูบ้ ริ หารและครู ผูท้ าหน้าที่เกี่ยวกับแผนงาน
กลยุทธ์ และโครงการของสถานศึกษา ในสถานศึกษาอาชี วศึกษาอื่น ที่ไม่ใช่ ประชากร จานวน
30 คน และนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ตามวิธีของครอนบาร์ ค
(Cronbach) ค่าความเชื่อมัน่ ที่ได้คือ 0.759
5. ปรับปรุ งแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ และนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ แล้วไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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3.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการโดยผูว้ ิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 ขอหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย เพื่อขอความร่ วมมือไปยังสถานศึกษาอาชี วศึกษา
ภาคใต้ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
3.4.2 ผูว้ จิ ยั ส่ งแบบสอบถามไปยังผูบ้ ริ หารและครู ผทู ้ าหน้าที่เกี่ยวกับแผนงาน กลยุทธ์ และ
โครงการของสถานศึกษา รวม 81 ฉบับ โดยผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามส่ งผ่านระบบ E-Office ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาและรับผ่านระบบ E-Office ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
3.4.3 ผูว้ ิจยั รวบรวมแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามที่ได้รับทาการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามจากการเก็บข้อมูล เพื่อนาไปวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
3.5.1.1 นาแบบสอบถามที่คดั เลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์แล้ว มาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ระดับ การดาเนิ นงาน/การขับเคลื่ อน ตามมาตรวัด (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึ ง มีก ารดาเนิ นงานระดับมากที่ สุด หรื อดาเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการที่
กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
4 หมายถึง มีการดาเนินงานระดับมาก หรื อดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้
คิดเป็ นร้อยละ 70-79
3 หมายถึ ง มี การดาเนิ นงานระดับปานกลาง หรื อดาเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการที่
กาหนดไว้ คิดเป็ นร้อยละ 60-69
2 หมายถึง มีการดาเนินงานระดับน้อย หรื อดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้
คิดเป็ นร้อยละ 50-59
1 หมายถึ ง มี การดาเนิ นงานระดับน้อยที่ สุด หรื อดาเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการที่
กาหนดไว้ น้อยกว่าร้อยละ 49 ลงไป
3.5.1.2 ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
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3.5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.5.2.1 หาค่าร้อยละ
3.5.2.2 หาค่าเฉลี่ย
3.5.2.3 หาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.5.2.4 เปรี ยบเทียบระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคน
ด้า นการอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ส มรรถนะ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการในการพัฒ นาประเทศ ตาม
แผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้
ตามข้อมูลของภูมิสังคมคือขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance หรื อ ANOVA)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เรื่ องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคน
ด้า นการอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ส มรรถนะ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการในการพัฒ นาประเทศ ตาม
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้
ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ในประเด็ น ที่ ส าคัญ ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
n
แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size)
x
แทนค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทนค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations)
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลในประเด็นสาคัญตามวัตถุ ประสงค์
ของการศึกษาวิจยั โดยแบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ร ะดับการดาเนิ น งานการขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา
ศัก ยภาพก าลังคนด้า นการอาชี วศึ ก ษาให้มี สมรรถนะสอดคล้องกับ ความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึ ก ษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึ ก ษา สั ง กัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้
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ตอนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้าน
การอาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา
การอาชี วศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ ตามขนาด
ของสถานศึกษา
ตอนที่ 4 ปั ญหา อุ ป สรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่ อนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึ กษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึ ก ษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึ ก ษา สั ง กัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม จ านวน 81 คน จ าแนกตาม
ตาแหน่ ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษา
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาแหน่ งงาน
ผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ
ครู ผทู ้ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ
รวม

จานวน(คน)

ร้ อยละ(100)

11
26
44

13.6
32.1
54.3

81

100

29
52

35.8
64.2

81

100

23
28
19
11
81

28.4
34.6
23.5
13.6
100

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ช่ วงอายุ
26-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
รวม
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ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
ประสบการณ์ในการทางาน
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16 ปี ขึ้นไป
รวม
ขนาดของสถานศึกษา
เล็ก
กลาง
ใหญ่
รวม

จานวน(คน)

ร้ อยละ(100)

38
38
5

46.9
46.9
6.2

81

100

54
21
4
2
81

66.7
25.9
4.9
2.5
100

21
30
30
81

25.9
37.0
37.0
100

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เ ห็ นว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ตาแหน่ ง เป็ นครู ผูท้ าหน้า ที่
เกี่ยวกับแผนงานและโครงการของสถานศึกษา จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.3 ตาแหน่งรอง
ผูอ้ านวยการ จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.1 และตาแหน่งผูอ้ านวยการ จานวน 11 คน คิด
เป็ นร้อยละ 13.6 เพศหญิง จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.2 และเพศชาย จานวน 29 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 35.8 อายุช่วง 36-45 ปี จานวน 28 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.6 อายุช่วง 26-35 ปี
จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.4 และอายุช่วง 46-55 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5
ระดับการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.9 ปริ ญญาตรี จานวน 38 คน คิด
เป็ นร้อยละ 46.9 และปริ ญญาเอก จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.2 ประสบการณ์การทางานใน
ตาแหน่งปั จจุบนั 1-5 ปี จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.7 ประสบการณ์การทางานในตาแหน่ง
ปั จจุบนั 6-10 ปี จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.9 และประสบการณ์ การทางานในตาแหน่ ง
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ปั จจุบนั 11-15 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.9 ขนาดของสถานศึกษา สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 สถานศึกษาขนาดกลาง จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.0 และสถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.9
4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้ านการ
อาชี วศึกษาให้ มีสมรรถนะ สอดคล้ องกับความต้ องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สั งกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับ การด าเนิ น งานการขับเคลื่ อนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึ กษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึ ก ษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึ ก ษา สั ง กัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ ทั้ง 4 กลยุทธ์
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
แผนงาน
1.การพั ฒ นารู ปแบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ พั ฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ท้ ั งสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะทัว่ ไป
2. การพัฒ นารู ปแบบการจั ด การเรี ยนรู ้ ที่ ส่ งเสริ ม
สมรรถนะวิชาชีพตามศักยภาพของกาลังคนอาชีวศึกษา
3.การส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ย
วิธีที่หลากหลาย
4.การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ดา้ นอาชี วศึ กษาทั้งเชิ งปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ
5.การการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นา
กาลังคนอาชีวศึกษา

ระดับการดาเนินงาน
x
S.D.
ระดับ
3.96
0.64
มาก

3.86

0.68

มาก

4.26

0.63

มาก

3.60

0.77

มาก

3.75

0.66

มาก
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6.ปฏิ บ ั ติ ก ารเพื่ อ น าไปสู่ การพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า น
อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ งั รู ปแบบและ
ขั้นตอน
7.การจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานตาม
แผนงาน
8.การเตรี ยมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน
9.ระบบในการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
10.การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
ภาพรวม

3.96

0.70

มาก

3.83

0.70

มาก

3.62

0.62

มาก

3.96
3.93
3.87

0.70
0.67
0.68

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เ ห็ นว่า การขับเคลื่ อนตามแผนงานในกลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พอย่างเต็มศักยภาพ โดยภาพรวมมีการการดาเนิ นงานตาม
แผนงานอยู่ในระดับมาก (x = 3.87, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุก
แผนงาน โดยมีแผนการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยวิธีที่หลากหลาย อยู่ใน
ระดับมาก (x = 4.26, S.D. = 0.63) แผนการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาคุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ท้ งั สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทัว่ ไป อยู่ใ นระดับ มาก (x = 3.96, S.D. = 0.64)
แผนปฏิ บตั ิ การเพื่อนาไปสู่ การพัฒนากาลังคนด้านอาชี วศึ กษาให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ท้ งั
รู ปแบบและขั้นตอน และระบบในการกากับติ ดตามการดาเนิ นงานตามแผนงานอยู่ในระดับมาก
(x = 3.96, S.D. = 0.70)
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ
ระดับการดาเนินงาน
แผนงาน
x
S.D.
ระดับ
1.การพัฒนาครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3.52
0.63
มาก
2.การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาครู
3.58
0.67
มาก
และบุคลากรของสถาบัน
3.การจัดหาสื่ อ อุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย
4.21
0.67
มาก
สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้
4.การสนับสนุนชมรมครู วชิ าชีพและสมาคมวิชาชีพ ให้มี
3.65
0.74
มาก
บทบาทในการพัฒนาครู และบุคลากรของสถาบัน
5.การจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานตาม 3.68
0.72
มาก
แผนงาน
6.การเตรี ยมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนิ นงานตาม 3.74
0.69
มาก
แผนงาน
7.ระบบในการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
3.75
0.66
มาก
8.การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
3.84
0.66
มาก
ภาพรวม
3.75
0.68
มาก
จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ โดยภาพรวมมีการดาเนินงานตามแผนงาน
อยู่ในระดับมาก (x = 3.75, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกแผนงาน
โดยมีแผนการจัดหาสื่ อ อุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย สนับสนุ นการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ
มาก (x = 4.21, S.D. = 0.67) การประเมิ น ผลการดาเนิ น งานตามแผนงาน อยู่ใ นระดับ มาก
(x = 3.84, S.D. = 0.66) และระบบในการกากับติดตามการดาเนิ นงานตามแผนงาน อยูใ่ นระดับ
มาก (x = 3.75, S.D. = 0.66)
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ ม
การพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ระดับการดาเนินงาน
แผนงาน
x
S.D.
ระดับ
1.การพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึกษาที่ ตรงกับความต้องการ 3.21
0.67
ปานกลาง
ในการพัฒนาประเทศ
2.การจัดสรรทรัพ ยากรสนับ สนุ นการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม 3.72
0.62
มาก
หลัก สู ต รที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาตามความต้อ งการในการ
พัฒนาประเทศ
3.การการประเมินและพัฒนาศักยภาพผูส้ าเร็ จการศึกษา 3.52
0.65
มาก
ตามหลักสู ตรที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
4.การจัด เตรี ย มหน่ ว ยงานและผูร้ ั บ ผิ ด ชอบการพัฒ นา 3.79
0.67
มาก
หลักสู ตรอาชี วศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ
5.การจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานตาม 3.53
0.65
มาก
แผนงาน
6.การเตรี ยมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนิ นงานตาม 3.51
0.63
มาก
แผนงาน
7.ระบบในการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
3.52
0.61
มาก
8.การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
3.57
0.61
มาก
ภาพรวม
3.55
0.64
มาก
จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็ นว่าการขับเคลื่ อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการ
พัฒ นาหลัก สู ตรอาชี ว ศึ ก ษาที่ ต รงกับ ความต้องการในการพัฒ นาประเทศ โดยภาพรวมมี ก าร
ดาเนิ นงานตามแผนงานอยูใ่ นระดับมาก (x = 3.55, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีแผน
ในการจัดเตรี ยมหน่ วยงานและผูร้ ับผิดชอบการพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึกษาที่ตรงกับความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.79, S.D. = 0.67) แผนการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ อยู่ใน
ระดับมาก (x = 3.72, S.D. = 0.62) และการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานอยูใ่ นระดับมาก
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(x = 3.57, S.D. = 0.61) ส่ วนแผนการพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึ กษาที่ตรงกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ อยูใ่ นระดับปานกลาง (x = 3.21, S.D. = 0.67)
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ ม
การพัฒนาความร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
แผนงาน
1.สร้างความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนในประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
2.สร้ างความร่ วมมื อกับต่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพ
กาลังคนด้านอาชีวศึกษา
3.การสร้ า งความร่ ว มมื อ กับ องค์ ก รทั้ง ในประเทศและ
ต่ า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพก าลั ง คนด้ า น
อาชี ว ศึ ก ษาเฉพาะทางที่ เ ป็ นจุ ด แข็ ง หรื อจุ ด เน้ น ของ
สถาบัน
4.การจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน
5.การเตรี ยมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน
6.ระบบในการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
7.การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
ภาพรวม

ระดับการดาเนินงาน
x
S.D.
ระดับ
3.67
0.69
มาก
3.51

0.71

มาก

3.48

0.79

ปานกลาง

3.51

0.74

มาก

2.64

0.68

ปานกลาง

3.43
3.57
3.40

0.61
0.67
0.70

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็ นว่าการขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มการ
พัฒนาความร่ วมมื อในการเพิ่ม ศัก ยภาพก าลัง คนด้านอาชี วศึ กษาให้มีคุ ณลัก ษณะที่ พึ งประสงค์
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ โดยภาพรวมมี ก ารด าเนิ นงานตามแผนงานอยู่ใ นระดับปานกลาง (x = 3.40,
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S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แผนสร้างความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนในประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษา อยู่ในระดับมาก (x = 3.67, S.D. = 0.69) การประเมินผลการ
ดาเนิ นงานตามแผนงาน อยู่ในระดับมาก (x = 3.57, S.D. = 0.67) แผนสร้ างความร่ วมมื อกับ
ต่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษา อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.51, S.D. = 0.71)
การเตรี ยมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง (x = 2.64,
S.D. = 0.68)
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
ระดับการดาเนินงาน
โครงการทีเ่ กี่ยวข้ อง
x
S.D.
ระดับ
1.โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0
3.48
0.59
ปานกลาง
S-Curve และ New S-Curve)
2.โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
3.57
0.61
มาก
3.โครงการสร้ างความยืดหยุ่นของระบบอาชี วศึกษา การ 3.74
0.65
มาก
พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์
4 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั และนวัตกรรม 3.52
0.55
มาก
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ภาพรวม
3.58
0.60
มาก
จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็ นว่า การขับ เคลื่ อนตามโครงการในกลยุท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่ว ไป และสมรรถนะวิ ช าชี พ อย่า งเต็ม ศัก ยภาพ โดยภาพรวมมี ก ารด าเนิ น งานใน
โครงการอยูใ่ นระดับมาก (x = 3.58, S.D. = 0.60) ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการดาเนินงานใน
โครงการสร้างความยืดหยุ่นของระบบอาชี วศึกษา การพัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์ อยูใ่ น
ระดับมาก (x = 3.74, S.D. = 0.65) โครงการพัฒนาอาชี วศึกษาสู่ มาตรฐานสากล อยู่ในระดับมาก
(x = 3.57, S.D. = 0.61) และโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั และนวัตกรรมตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.52, S.D. = 0.55)
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ
โครงการทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. โครงการพัฒนาเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ครู คณาจารย์และ
บุคลากร
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
(พัฒนาครู )
3. โครงการประเมินสมรรถนะครู เพื่อการพัฒนา
4. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมการสอนของครู
5. โครงการพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ
6. โครงการพัฒนาชมรมครู วิช าชี พกับ สมาคมวิช าชี พ สู่
สากล
ภาพรวม

ระดับการดาเนินงาน
x
S.D.
ระดับ
3.30
0.53
ปานกลาง
3.58

0.70

มาก

3.72
3.77
3.60
3.33

0.58
0.66
0.61
0.65

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.55

0.62

มาก

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชี วศึกษาให้มีศกั ยภาพ โดยภาพรวมมีการดาเนิ นงานในโครงการ
อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.55, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการดาเนิ นงานในโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมการสอนของครู อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.77, S.D. = 0.66) โครงการ
ประเมินสมรรถนะครู เพื่อการพัฒนา อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.72, S.D. = 0.58) และโครงการพัฒนา
ครู ฝึกในสถานประกอบการ อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.60, S.D. = 0.61)
ส่ วนการดาเนิ นงานในโครงการพัฒนาเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิตครู คณาจารย์และบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x = 3.30, S.D. = 0.53)
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ ม
การพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
โครงการทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. โครงการพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาตามความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ
2.โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการวิจยั และนวัตกรรม
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ
3.โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0
S-Curve และ New S-Curve)
ภาพรวม

ระดับการดาเนินงาน
x
S.D.
ระดับ
3.52
0.61
มาก
3.52

0.65

มาก

2.59

0.67

ปานกลาง

3.21

0.64

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็ นว่าการขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการ
พัฒ นาหลัก สู ตรอาชี ว ศึ ก ษาที่ ต รงกับ ความต้องการในการพัฒ นาประเทศ โดยภาพรวมมี ก าร
ดาเนิ นงานในโครงการอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.21, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
มีการดาเนิ นงานในโครงการพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึกษาตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.52, S.D. = 0.61) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั และนวัตกรรม
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ อยู่ในระดับ มาก
(x = 3.52, S.D. = 0.65)
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ ม
การพัฒนาความร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
ระดับการดาเนินงาน
โครงการทีเ่ กี่ยวข้ อง
x
S.D.
ระดับ
1. โครงการพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ
3.40
0.49
ปานกลาง
2.โครงการสร้างการมีส่วนร่ วมจัดอาชี วศึกษา (สานพลัง
3.23
0.69
ปานกลาง
ประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถานประกอบการและ
หน่วยงาน)
3.โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 3.53
0.67
มาก
ในการพัฒนาความร่ วมมือในการพัฒนาศักยภาพกาลังคน
ด้านการอาชีวศึกษา
ภาพรวม
3.39
0.62
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็ นว่าการขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มการ
พัฒนาความร่ วมมื อในการเพิ่ม ศัก ยภาพก าลัง คนด้านอาชี วศึ กษาให้มีคุ ณลัก ษณะที่ พึ งประสงค์
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ โดยภาพรวมมีการดาเนินงานในโครงการอยูใ่ นระดับปานกลาง (x = 3.39, S.D. =
0.62) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการดาเนิ นงานในโครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการในการพัฒนาความร่ วมมือในการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึกษา อยูใ่ น
ระดับมาก (x = 3.55, S.D. = 0.67) ส่ วนโครงการพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (x = 3.40, S.D. = 0.49) และโครงการสร้ างการมี ส่วนร่ วมจัดอาชี วศึ กษา (สานพลัง
ประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่ วยงาน) อยู่ในระดับปานกลาง (x =
3.23, S.D. = 0.69)
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4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศั กยภาพ
กาลังคนด้ านการอาชี วศึกษาให้ มี สมรรถนะ สอดคล้ องกับความต้ องการในการพัฒนาประเทศ ตาม
แผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสั งกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้
ตามข้ อมูลขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ จานวน 4 กลยุทธ์
ตามขนาดของสถานศึกษา
ตารางที่ 4.10 เปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการ
พัฒนากาลังด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และ
สมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษา
แผนงาน

แหล่งของความ SS
แปรปรวน
1.การพัฒ นารู ปแบบการ ระหว่างกลุ่ม
0.056
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ ที่ พั ฒ น า ภายในกลุ่ม
32.833
คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ รวม
32.889
ทั้ งส มร รถ นะ ห ลั ก แล ะ
สมรรถนะทัว่ ไป
2. การพัฒ นารู ป แบบการ ระหว่างกลุ่ม
0.540
จั ด การเรี ยนรู ้ ที่ ส่ งเสริ ม ภายในกลุ่ม
36.967
ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ ต า ม รวม
37.506
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ก า ลั ง ค น
อาชีวศึกษา
3 . ก า ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ระหว่างกลุ่ม
0.951
สนับ สนุ นการจัดกิ จ กรรม ภายในกลุ่ม
30.605
การเรี ย นรู ้ ด้ว ยวิ ธี ที่ ห ลาก รวม
31.556
หลาย

df

MS

F

Sig.

2
78
80

0.028
0.421

0.066

0.936

2
78
80

0.270
0.474

0.569

0.568

2
78
80

0.475
0.392

1.212

0.303
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แผนงาน
4.การพัฒ นาแหล่ ง เรี ยนรู ้
ด้ า น อ า ชี ว ศึ ก ษ า ทั้ ง เ ชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ
5.การการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่ วมมื อในการพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษา
6.ปฏิบตั ิการเพื่อนาไปสู่ การ
พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ด้ า น
อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ ท้ ัง รู ปแบบ
และขั้นตอน
7.การจัดเตรี ยมงบประมาณ
เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น งาน
ตามแผนงาน
8.การเตรี ยมบุ ค คลเพื่ อ
รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น
งานตามแผนงาน
9.ระบบในการก ากั บ ติ ด
ตามการด าเนิ นงานตาม
แผนงาน
10.การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน

แหล่งของความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
6.620
40.738
47.358
2.328
32.733
35.062

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.870
37.019
38.889

df

MS

F

Sig.

2
78
80
2
78
80

3.310
0.522

6.337 0.003*

1.164
0.420

2.774

0.069

2
78
80

0.935
0.475

1.970

0.146

ระหว่างกลุ่ม
0.437
2 0.219 0.436 0.648
ภายในกลุ่ม
39.143
78 0.502
รวม
39.580
80
ระหว่างกลุ่ม
1.083
2 0.542 1.406 0.251
ภายในกลุ่ม
30.052
78 0.385
รวม
31.136
80
ระหว่างกลุ่ม
0.513
2 0.256 0.521 0.596
ภายในกลุ่ม
38.376
78 0.492
รวม
38.889
80
ระหว่างกลุ่ม
0.151
2 0.075 0.166 0.847
ภายในกลุ่ม
35.405
78 0.454
รวม
35.556
80
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.10 แสดงให้ เ ห็ น ว่า การขับ เคลื่ อ นแผนงานตามกลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน ให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พอย่างเต็มศักยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
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พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับ
การขับเคลื่อนตามแผนงานมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในแผนการพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้ดา้ นอาชีวศึกษาทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 4.11 เปรี ย บเที ย บการขับ เคลื่ อนตามแผนงานในกลยุท ธ์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษา
แผนงาน
1.การพัฒนาครู และบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
2.การน านวั ต กรรมแล ะ
เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการ
พัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรของ
สถาบัน
3.การจัดหาสื่ อ อุปกรณ์ และ
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู ้ ที่ ทั น ส มั ย
สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้
4.การสนั บ สนุ น ชมรมครู
วิช าชี พ และสมาคมวิ ช าชี พ
ให้มีบทบาทในการพัฒนาครู
และบุคลากร
5.การจัดเตรี ยมงบประมาณ
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตาม
แผนงาน
6 . ก า ร เ ต รี ย ม บุ ค ค ล เ พื่ อ
รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ตามแผนงาน

แหล่งของความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.046
31.176
32.222
11.003
24.719
35.728

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

MS

F

Sig.

2
78
80
2
78
80

0.523
0.400

1.309

0.276

3.861
31.571
35.432
7.335
36.986
44.321

2
78
80
2
78
80

1.930
0.405

4.769 0.011*

3.668
0.474

7.735 0.001*

2.150
39.505
41.654
3.770
33.786
37.556

2
78
80
2
78
80

1.075
0.506

2.122

1.885
0.433

4.352 0.016*

5.505 17.370 0.000*
0.317

0.127
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7.ระบบในการกากับติดตาม ระหว่างกลุ่ม
3.143
2 1.571 3.840 0.026*
การดาเนินงานตามแผนงาน ภายในกลุ่ม
31.919
78 0.409
รวม
35.062
80
8.การประเมินผลการดาเนิ น ระหว่างกลุ่ม
3.628
2 1.814 4.522 0.014*
งานตามแผนงาน
ภายในกลุ่ม
31.286
78 0.401
รวม
34.914
80
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า การขับเคลื่อนแผนงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่าง
กัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมี
ระดับการขับเคลื่อนตามแผนงานมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในแผนการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาครู และบุคลากรของสถาบัน การจัดหาสื่ อ อุปกรณ์
และแหล่งเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้ การสนับสนุนชมรมครู วชิ าชี พและสมาคม
วิช าชี พ ให้มี บ ทบาทในการพัฒ นาครู และบุ ค ลากร การเตรี ย มบุ ค คลเพื่ อ รั บ ผิด ชอบในการ
ด าเนิ น งานตามแผนงาน ระบบในการก ากับ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนงาน และการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
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ตารางที่ 4.12 เปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตร
อาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามขนาดของสถานศึกษา
แผนงาน

แหล่งของความ SS
แปรปรวน
1 . ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ระหว่างกลุ่ม
1.246
อาชี ว ศึ ก ษาที่ ต รงกับ ความ ภายในกลุ่ม
34.186
ต้ อ ง ก า ร ใ น ก า ร พั ฒ น า รวม
35.432
ประเทศ
2.กา รจั ด ส รร ทรั พ ย าก ร ระหว่างกลุ่ม
1.826
สนับ สนุ นการจัดการเรี ยนรู ้ ภายในกลุ่ม
28.643
ตามหลั ก สู ตรที่ ไ ด้ รั บ การ รวม
30.469
พัฒนาตามความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ
3.การประเมิ น และพัฒ นา ระหว่างกลุ่ม
6.151
ศัก ยภาพผูส้ าเร็ จ การ ศึ ก ษา ภายในกลุ่ม
28.071
ตามหลั ก สู ตรที่ ไ ด้ รั บ การ รวม
34.222
พัฒนาตามความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ
4.การจัด เตรี ยมหน่ ว ยงาน ระหว่างกลุ่ม
3.146
และผูร้ ั บ ผิดชอบการพัฒนา ภายในกลุ่ม
32.286
หลัก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาที่ ต รง รวม
35.432
กั บ ความต้ อ งการในการ
พัฒนาประเทศ
5.การจัดเตรี ยมงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม
6.468
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตาม ภายในกลุ่ม
27.705
แผนงาน
รวม
34.173
6 . ก า ร เ ต รี ย ม บุ ค ค ล เ พื่ อ ระหว่างกลุ่ม
5.495
รับผิดชอบในการดาเนินงาน ภายในกลุ่ม
26.752
ตามแผนงาน
รวม
32.247

df

MS

F

Sig.

2
78
80

0.623
0.438

1.422

0.247

2
78
80

0.913
0.367

2.487

0.090

2
78
80

3.075
0.360

8.545 0.000*

2
78
80

1.573
0.414

3.801 0.027*

2
78
80
2
78
80

3.234
0.355

9.105 0.000*

2.747
0.343

8.010 0.001*
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แผนงาน

แหล่งของความ SS
df
MS
F
Sig.
แปรปรวน
7.ระบบในการกากับติดตาม ระหว่างกลุ่ม
5.217
2 2.609 8.138 0.001*
การดาเนินงานตามแผนงาน ภายในกลุ่ม
25.005
78 0.321
รวม
30.222
80
8.การประเมินผลการดาเนิ น ระหว่างกลุ่ม
7.672
2 3.836 13.475 0.000*
งานตามแผนงาน
ภายในกลุ่ม
22.205
78 0.285
รวม
29.877
80
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็ นว่า การขับเคลื่ อนแผนงานตามกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการ
พัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามขนาดของสถานศึกษา
ที่แตกต่าง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาด
เล็กมีระดับการขับเคลื่ อนตามแผนงานสู งกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในแผนการ
ประเมินและพัฒนาศักยภาพผูส้ าเร็ จการ ศึกษาตามหลักสู ตรที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ การจัดเตรี ยมหน่วยงานและผูร้ ับผิดชอบการพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาที่ตรง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ การจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน การเตรี ยมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนงาน ระบบในการกากับติดตาม
การดาเนินงานตามแผนงาน และการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
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ตารางที่ 4.13 เปรี ยบเที ยบการขับเคลื่ อนตามแผนงานในกลยุทธ์ ที่ 4 ส่ ง เสริ มการพัฒนาความ
ร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิช าชี พ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ตามขนาดของสถานศึกษา
แผนงาน

แหล่งของความ SS
แปรปรวน
1.สร้ า งความร่ ว มมื อ กับ ทุ ก ระหว่างกลุ่ม
5.454
ภาคส่ วนในประเทศ เพื่อเพิ่ม ภายในกลุ่ม
32.719
ศั ก ย ภ า พ ก า ลั ง ค น ด้ า น รวม
38.173
อาชีวศึกษา
2.สร้ างความร่ วมมื อกั บ ระหว่างกลุ่ม
6.628
ต่ า ง ปร ะ เ ทศใ นก าร เพิ่ ม ภายในกลุ่ม
33.619
ศั ก ย ภ า พ ก า ลั ง ค น ด้ า น รวม
40.247
อาชีวศึกษา
3.การสร้ างความร่ วมมื อกับ ระหว่างกลุ่ม
12.651
องค์ ก รทั้ง ในประเทศและ ภายในกลุ่ม
37.571
ต่ า งประเทศเพื่ อ การพัฒ นา รวม
50.222
ศัก ยภาพกาลังคนด้านอาชี ว
ศึ ก ษาเฉพาะทางที่ เ ป็ นจุ ด
แข็งหรื อจุดเน้นของสถาบัน
4.การจัดเตรี ยมงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม
9.275
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตาม ภายในกลุ่ม
34.971
แผนงาน
รวม
44.247
5 . ก า ร เ ต รี ย ม บุ ค ค ล เ พื่ อ ระหว่างกลุ่ม
9.651
รับผิดชอบในการดาเนินงาน ภายในกลุ่ม
26.967
ตามแผนงาน
รวม
36.617
6.ระบบในการกากับติดตาม ระหว่างกลุ่ม
5.310
การดาเนินงานตามแผนงาน ภายในกลุ่ม
24.567
รวม
29.877

df

MS

F

Sig.

2
78
80

2.727
0.419

6.501 0.002*

2
78
80

3.314
0.431

7.689 0.001*

2
78
80

6.325 13.132 0.000*
0.482

2
78
80
2
78
80
2
78
80

4.638 10.344 0.000*
0.448
4.825 13.957 0.000*
0.346
2.655
0.315

8.430 0.000*
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การขับเคลื่อนตามแผนงาน แหล่งของความ SS
df
MS
F
Sig.
แปรปรวน
7.การประเมินผลการดาเนิ น ระหว่างกลุ่ม
6.472
2 3.236 8.584 0.000*
งานตามแผนงาน
ภายในกลุ่ม
29.405
78 0.377
รวม
35.877
80
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นว่า การขับเคลื่อนแผนงานตามกลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ ม
การพัฒนาความร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ ตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดยสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก มี ระดับ การขับเคลื่ อนตามแผนงานมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในทุกแผนงาน ได้แก่ สร้างความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนใน
ประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษา สร้ างความร่ วมมือกับต่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษา การสร้ างความร่ วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชี ว ศึกษาเฉพาะทางที่เป็ นจุดแข็งหรื อจุ ดเน้นของสถาบัน
การจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามแผนงาน การเตรี ยมบุคคลเพื่อรับผิดชอบใน
การดาเนิ นงานตามแผนงาน ระบบในการก ากับ ติ ดตามการดาเนิ นงานตามแผนงาน และการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
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ตารางที่ 4.14 เปรี ยบเทียบการขับเคลื่ อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการ
พัฒนากาลังด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และ
สมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษา
โครงการ

แหล่งของความ SS
df
MS
F
Sig.
แปรปรวน
1.โครงการพั ฒ นาสถาน ระหว่างกลุ่ม
2.451
2 1.225 3.709 0.029*
ศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ ภายในกลุ่ม
25.771
78 0.330
4.0 S-Curve และ New S- รวม
28.222
80
Curve)
2.โครงการพั ฒ นาอาชี ว - ระหว่างกลุ่ม
0.067
2 0.034 0.088 0.916
ศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
ภายในกลุ่ม
29.810
78 0.182
รวม
29.877
80
3.โครงการสร้ า งความยื ด ระหว่างกลุ่ม
1.351
2 0.675 1.636 0.201
หยุ่น ของระบบอาชี ว ศึ ก ษา ภายในกลุ่ม
32.205
78 0.413
การพัฒ นาระบบเที ย บโอน รวม
33.556
80
ประสบการณ์
4 โครงการเพิ่ ม ขี ด ความ ระหว่างกลุ่ม
1.117
2 0.559 1.886 0.158
สามารถ ในการวิ จ ั ย แล ะ ภายในกลุ่ม
23.105
78 0.296
นวัตกรรมตามนโยบายไทย รวม
24.222
80
แลนด์ 4.0
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.14 แสดงให้เ ห็ นว่า การขับเคลื่ อ นโครงการตามกลยุท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับ
การขับเคลื่อนตามโครงการมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในโครงการพัฒนา
สถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New S-Curve)
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ตารางที่ 4.15 เปรี ย บเที ยบการขับ เคลื่ อนตามโครงการในกลยุท ธ์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษา
โครงการ

แหล่งของความ
แปรปรวน
1. โครงการพัฒนาเสริ มสร้าง ระหว่างกลุ่ม
คุณภาพชีวติ ครู คณาจารย์
ภายในกลุ่ม
และบุคลากร
รวม
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ ระหว่างกลุ่ม
การจัดการอาชีวศึกษา
ภายในกลุ่ม
(พัฒนาครู )
รวม
3. โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ระหว่างกลุ่ม
สมรรถนะครู เพื่อการพัฒนา ภายในกลุ่ม
รวม

SS
3.484
19.405
22.889
4.9990
34.738
39.728
3.831
22.638
26.469

df
2
78
80
2
78
80
2
78
80

MS

F

Sig.

1.742
0.249

7.002 0.002*

2.495
0.445

5.603 0.005*

1.916
0.290

6.600 0.002*

ระหว่างกลุ่ม
6.567
2 3.284 9.155 0.000*
ภายในกลุ่ม
27.976
78 0.359
รวม
34.543
80
ระหว่างกลุ่ม
4.772
2 2.386 7.570 0.001*
ภายในกลุ่ม
24.586
78 0.315
รวม
29.358
80
6. โครงการพัฒนาชมรมครู ระหว่างกลุ่ม
5.657
2 2.829 7.784 0.001*
วิช าชี พ กับ สมาคมวิช าชี พ สู่ ภายในกลุ่ม
28.343
78 0.363
สากล
รวม
34.000
80
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นว่า การขับเคลื่อนโครงการตามกลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชี วศึกษาให้มีศกั ยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับ
การขับเคลื่อนตามโครงการมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในทุกโครงการ ได้แก่
โครงการพัฒนาเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิตครู คณาจารย์และบุคลากร โครงการพัฒนาคุ ณภาพการ
4. โครงการพัฒ นาทัก ษะ
วิช าชี พ นวัต กรรมการสอน
ของครู
5. โครงการพัฒนาครู ฝึกใน
สถานประกอบการ
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จัดการอาชี วศึกษา โครงการประเมินสมรรถนะครู เพื่อการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ
นวัตกรรมการสอนของครู โครงการพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ และโครงการพัฒนาชมรม
ครู วชิ าชีพกับสมาคมวิชาชีพสู่ สากล
ตารางที่ 4.16 เปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตร
อาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามขนาดของสถานศึกษา
โครงการ

แหล่งของความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

1. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ตร
5.217
2 2.609 8.138 0.001*
อาชี วศึกษาตามความต้อง การใน
25.005
78 0.321
การพัฒนาประเทศ
30.222
80
2.โครงการเพิ่มขี ดความ สามารถ
7.217
2 3.609 10.423 0.000*
ในการวิ จ ัย และนวัต กรรมตาม
27.005
78 0.346
น โ ย บ า ย ไ ท ย แ ล น ด์ 4 . 0 ที่
34.222
80
ตอบสนองความต้อ งการในการ
พัฒนาประเทศ
3.โครงการพัฒ นาสถานศึ ก ษา ระหว่างกลุ่ม
0.613
2 0.306 0.684 0.508
เ ฉ พ า ะ ท า ง ( ไ ท ย แ ล น ด์ 4 . 0 ภายในกลุ่ม
34.943
78 0.448
S-Curve และ New S-Curve)
รวม
35.556
80
4.โครงการพัฒ นาสถานศึ ก ษา ระหว่างกลุ่ม
0.609
2 0.304 0.903 0.410
ภายใต้โครงการเงิ นกู้จากรั ฐบาล ภายในกลุ่ม
26.305
78 0.337
ญี่ปุ่น
รวม
26.914
80
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็ นว่า การขับเคลื่อนโครงการตามกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการ
พัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามขนาดของสถานศึกษา
ที่แตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษา
ขนาดเล็ ก มี ระดับ การขับ เคลื่ อ นตามโครงการมากกว่าสถานศึ ก ษาขนาดกลางและขนาดใหญ่
ในโครงการพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาตามความต้อง การในการพัฒนาประเทศ และโครงการเพิ่ม
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ขีดความ สามารถในการวิจยั และนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ
ตารางที่ 4.17 เปรี ยบเที ยบการขับเคลื่ อนตามโครงการในกลยุทธ์ ที่ 4 ส่ งเสริ มการพัฒนาความ
ร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตาม
ขนาดของสถานศึกษา
โครงการ
1. โครงการพัฒนาครู ฝึกใน
สถานประกอบการ

แหล่งของความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.839
17.519
19.358
4.257
34.286
38.543

df
2
78
80
2
78
80

MS

F

Sig.

0.919
0.225

4.094 0.020*

2.โครงการสร้ า งการมี ส่ ว น
2.129 4.843 0.010*
ร่ วมจัดอาชีวศึกษา (สานพลัง
0.440
ประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อ
ศ./สถานประกอบการและ
หน่วยงาน)
3.โครงการประเมินความพึง ระหว่างกลุ่ม
8.863
2 4.432 12.657 0.000*
พอใจของสถานประกอบ- ภายในกลุ่ม
27.310
78 0.350
ก า ร ใ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รวม
36.173
80
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ศัก ยภาพก าลัง คนด้ า นการ
อาชีวศึกษา
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.17 แสดงให้เห็ นว่า การขับเคลื่อนโครงการตามกลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มการ
พัฒนาความร่ วมมื อในการเพิ่ม ศัก ยภาพก าลัง คนด้านอาชี วศึ กษาให้มีคุ ณลัก ษณะที่ พึ งประสงค์
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ ตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 โดยสถานศึ ก ษาขนาดเล็ก มี ระดับการขับเคลื่ อนตามโครงการมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในโครงการทุกโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาครู ฝึกใน
สถานประกอบการ โครงการสร้างการมีส่วนร่ วมจัดอาชี วศึกษา (สานพลังประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.
กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่ วยงาน) และโครงการประเมิ นความพึ งพอใจของสถาน
ประกอบ-การในการพัฒนาความร่ วมมือในการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
4.4 ปัญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคน
ด้ า นการอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ส มรรถนะ สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการในการพั ฒ นาประเทศ ตาม
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สั งกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
ตอนที่ 4 ปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึ กษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึ ก ษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึ ก ษา สั ง กัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ ทั้ง 4 กลยุทธ์
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ มีการพัฒนากาลังด้ านอาชี วศึ กษาให้ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
ปัญหาและอุปสรรค
- สถานศึกษาอยูห่ ่ างจากตัวเมือง จึงทาให้การเดินทางเป็ นไปอย่างลาบาก ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน
ตัดสิ นใจไม่เลือกเรี ยนอาชีวศึกษา (2)
- มีแหล่งการเรี ยนรู ้เฉพาะทาง จานวนน้อย เนื่องจากสถานศึกษาอยูห่ ่างไกลตัวเมือง (2)
- มีเครื อข่ายที่ให้ความร่ วมมือ จานวนน้อย (2)
- ไม่สามารถเปิ ดสาขาบางสาขา เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดได้ เนื่องด้วย
ปั จจัยความพร้อมหลายด้าน เช่น สถานที่ งบประมาณ ครู เป็ นต้น (2)
- ขาดทรั พ ยากรที่ จ าเป็ นในการจัด การเรี ย นการสอน เช่ น อุ ป กรณ์ / เครื่ อ งมื อ สื่ อ
นวัตกรรม เป็ นต้น (3)
ข้ อเสนอแนะ
- ควรสร้างเครื อข่ายในการพิจารณากาลังคนร่ วมกันทุกๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง (4)
- พัฒนากาลังคนให้ตรงต่อความต้องการกาลังคนในแต่ละภูมิภาค (2)
- ควรมีการชี้แจงข้อมูลนโยบาย แผนงานให้ทุกคนในสถานศึกษารับรู ้ (4)
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กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชี วศึกษาให้ มีศักยภาพ
ปัญหาและอุปสรรค
- หลักสู ตรฝึ กอบรมไม่ตรงกับความต้องการและไม่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (2)
- ขาดการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง (2)
- การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ทาได้ไม่ทว่ั ถึงและไม่ต่อเนื่อง (3)
- รู ปแบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาขาดความหลากหลาย (2)
- มีครู ที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน (3)
- ครู ขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย (2)
- ครู ขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน (5)
ข้ อเสนอแนะ
- ควรจัดงบประมาณในการพัฒ นาครู ใ ห้ ท นั ต่ อ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ และแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่
ทันสมัย (4)
- ควรสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้ทุกภาคส่ วนให้เป็ นยุคดิจิทลั (3)
- ควรมีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (3)
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริมการพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึกษาทีต่ รงกับความต้ องการในการพัฒนา
ประเทศ
ปัญหาและอุปสรรค
- ขาดครู และบุคลากรที่มีความรู ้เฉพาะด้าน (2)
- ขาดการประเมินผลการใช้หลักสู ตร และเอกสารประกอบหลักสู ตร (2)
- หลักสู ตรใหม่ ยังขาดความสมบูรณ์ รวมถึงขาดทรัพยากรสนับสนุนในการจัดการเรี ยนรู ้
(2)
- งบประมาณที่ให้ในการจัดหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ไม่เพียงพอ ส่ งผลให้ขาดความต่อเนื่องใน
การพัฒนาหลักสู ตร (5)
- ครู ขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน (5)
ข้ อเสนอแนะ
- ควรมีการสนับสนุนหลักสู ตร และเนื้อหาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั (2)
- ควรเปิ ดหลักสู ตรที่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดให้ทนั ในอนาคต (2)
- ควรมีการสนับสนุ นในเรื่ องของงบประมาณให้เพียงพอต่อการผลิ ตกาลังคนเฉพาะด้าน
รวมถึงมีการกากับติดตามผลอย่างต่อเนื่อง (3)
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กลยุทธ์ ที่ 4 ส่ งเสริมการพัฒนาความร่ วมมือในการเพิม่ ศักยภาพกาลังคนด้ านอาชี วศึกษาให้
มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้อง
กับความต้ องการในการพัฒนาประเทศ
ปัญหาและอุปสรรค
- อยูเ่ ขตชนบท ทาให้การติดต่อ รวมถึงการเดินทางลาบาก (2)
- มีเครื อข่ายจานวนน้อย (2)
- มีงบประมาณในการดาเนินงานไม่เพียงพอ (3)
- ครู และบุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน ล่าสมัย ไม่ทนั ต่อความต้องการใน
อนาคต (2)
ข้ อเสนอแนะ
- ควรสร้างเครื อข่ายในการพิจารณาการพัฒนากาลังคนทุกภาคส่ วน และดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่อง (3)
- ควรมีการฝึ กประสบการณ์ให้ครู บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
(2)
- ควรมีการทา MOU กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ (3)
- ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน (3)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ มีวตั ถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาศัก ยภาพก าลัง คนด้า นการอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.
2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ 2. เพื่อเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึ กษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ ตามข้อมูลของขนาดของสถานศึกษา และ3. เพื่อศึกษาปั ญหา
อุป สรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาศัก ยภาพกาลังคนด้านการ
อาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ เป็ นการศึกษาเชิง
สารวจ โดยกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูบ้ ริ หาร และครู ผูท้ าหน้าที่เกี่ยวกับแผนงานและโครงการ
ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ สถานศึกษาละ 3 คน รวมทั้งสิ้ น 81 คน และ
ได้ขอ้ มูลกลับมาทั้งสิ้ น คิดเป็ นร้ อยละ 100 สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance หรื อ ANOVA)
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคน
ด้า นการอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ส มรรถนะ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการในการพัฒ นาประเทศ ตาม
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
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5.1.1.1 การขับเคลื่ อนตามแผนงานในกลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการ
พัฒนากาลังด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และ
สมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ พบว่าระดับการดาเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิช าชี พ อย่า งเต็ม ศัก ยภาพ โดยภาพรวมมี ก ารดาเนิ นงานตาม
แผนงานอยู่ในระดับมาก (x = 3.87, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุก
แผนงาน โดยมี แผนการการส่ งเสริ ม สนับ สนุ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยวิธี ที่หลากหลาย
(x = 4.26, S.D. = 0.63) แผนการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ พฒั นาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป (x = 3.96, S.D. = 0.64) และแผนปฏิ บตั ิการเพื่อนาไปสู่
การพัฒ นาก าลัง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ท้ ัง รู ปแบบและขั้น ตอน
(x = 3.96, S.D. = 0.70)
5.1.1.2 การขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอาชี วศึกษาให้มี ศกั ยภาพ พบว่า ระดับการดาเนิ นงานตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 2
ส่ ง เสริ ม พัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ศ ัก ยภาพ โดยภาพรวมมี ก าร
ดาเนิ นงานตามแผนงานอยูใ่ นระดับมาก (x = 3.75, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยูใ่ น
ระดับมากทุกแผนงาน โดยมีแผนการจัดหาสื่ อ อุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้ ที่ทนั สมัย สนับสนุ นการ
จัดการเรี ยนรู ้ (x = 4.21, S.D. = 0.67) การประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน (x = 3.84,
S.D. = 0.66) และระบบในการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน (x = 3.75, S.D. = 0.66)
5.1.1.3 การขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตร
อาชี วศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ พบว่าระดับการดาเนิ นงานตามแผนงาน
ในกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
โดยภาพรวมมีการดาเนิ นงานตามแผนงานอยู่ในระดับมาก (x = 3.55, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า แผนในการจัดเตรี ยมหน่วยงานและผูร้ ับผิดชอบการพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาที่ตรง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.79, S.D. = 0.67) แผนการจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุ นการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลัก สู ตรที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.72, S.D. = 0.62) และการประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.57, S.D. = 0.61) ส่ วนการดาเนินงานในแผนการพัฒนาหลักสู ตร
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อาชี ว ศึ ก ษาที่ ต รงกับ ความต้อ งการในการพัฒ นาประเทศ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง (x = 3.21,
S.D. = 0.67)
5.1.1.4 การขับเคลื่อนตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มการพัฒนาความร่ วมมือ
ในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึ กษาให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ พบว่า
ระดับ การดาเนิ น งานตามแผนงานในกลยุท ธ์ ที่ 4 ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาความร่ วมมื อในการเพิ่ ม
ศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึ กษาให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยภาพรวมมีการ
ดาเนิ นงานตามแผนงานอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.40, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
มีแผนสร้างความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนในประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษา อยูใ่ น
ระดับมาก (x = 3.67, S.D. = 0.69) การประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงานอยู่ในระดับมาก
(x = 3.57, S.D. = 0.67) แผนสร้ างความร่ วมมือกับต่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้าน
อาชี วศึกษา อยู่ในระดับมาก (x = 3.51, S.D. = 0.71) ส่ วนการดาเนิ นงานการเตรี ยมบุคคลเพื่อ
รับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง (x = 2.64, S.D. = 0.68)
5.1.1.5 การขับเคลื่ อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการ
พัฒนากาลังด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และ
สมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ พบว่าระดับการดาเนิ นงานในโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่ว ไป และสมรรถนะวิ ช าชี พ อย่ า งเต็ ม ศัก ยภาพ โดยภาพรวมมี ก ารด าเนิ น งาน
ในโครงการอยูใ่ นระดับมาก (x = 3.58, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการดาเนิ นงาน
ในโครงการสร้ างความยืดหยุ่นของระบบอาชี วศึ กษา การพัฒนาระบบเที ยบโอนประสบการณ์
อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.74, S.D. = 0.65) โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล อยูใ่ นระดับ
มาก (x = 3.57, S.D. = 0.61) และโครงการเพิ่มขี ดความสามารถในการวิจยั และนวัตกรรมตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.52, S.D. = 0.55)
5.1.1.6 การขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึก ษาอาชี วศึ กษาให้มี ศกั ยภาพ พบว่า ระดับการดาเนิ นงานในโครงการในกลยุทธ์ที่ 2
ส่ ง เสริ ม พัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ศ ัก ยภาพ โดยภาพรวมมี ก าร
ดาเนิ น งานในโครงการอยู่ใ นระดับ มาก (x = 3.55, S.D. = 0.62) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่า
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มีก ารดาเนิ นงานในโครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พนวัตกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมาก
(x = 3.77, S.D. = 0.66) โครงการประเมินสมรรถนะครู เพื่อการพัฒนา อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.72,
S.D. = 0.58) โครงการพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.60, S.D. = 0.61)
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา(พัฒนาครู ) อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.58, S.D. = 0.70)
ส่ วนการดาเนินงานในโครงการพัฒนาชมรมครู วิชาชี พกับสมาคมวิชาชี พสู่ สากล อยูใ่ นระดับปาน
กลาง (x = 3.33, S.D. = 0.65) และโครงการพัฒนาเสริ มสร้ า งคุ ณภาพชี วิตครู คณาจารย์และ
บุคลากร อยูใ่ นระดับปานกลาง (x = 3.30, S.D. = 0.53)
5.1.1.7 การขับเคลื่ อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตร
อาชี วศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ พบว่าระดับการดาเนิ นงานในโครงการใน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึ กษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
โดยภาพรวมมี ก ารด าเนิ น งานในโครงการอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง (x = 3.21, S.D.= 0.64)
เมื่ อพิ จารณารายข้อพบว่า มี ก ารดาเนิ นงานในโครงการพัฒนาหลัก สู ตรอาชี วศึ ก ษาตามความ
ต้อ งการในการพัฒ นาประเทศ อยู่ใ นระดับ มาก (x = 3.52, S.D. = 0.61) โครงการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการวิจยั และนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ อยู่ในระดับมาก (x = 3.52, S.D. = 0.65) ส่ วนการดาเนิ นงานในโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาภายใต้โครงการเงินกูจ้ ากรัฐบาลญี่ปุ่น อยูใ่ นระดับน้อย (x = 1.84, S.D. = 0.58)
5.1.1.8 การขับเคลื่อนตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มการพัฒนาความร่ วมมือ
ในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึ กษาให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ พบว่า
การดาเนิ นงานในโครงการในกลยุทธ์ ที่ 4 ส่ ง เสริ มการพัฒนาความร่ วมมื อในการเพิ่ มศักยภาพ
ก าลัง คนด้า นอาชี วศึ ก ษาให้มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่ว ไป
และสมรรถนะวิ ช าชี พ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการในการพัฒ นาประเทศ โดยภาพรวมมี ก าร
ดาเนิ นงานในโครงการอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.39, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
มีการดาเนิ นงานในโครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการในการพัฒนาความ
ร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาศัก ยภาพก าลัง คนด้า นการอาชี ว ศึ ก ษา อยู่ ใ นระดับ มาก (x = 3.55,
S.D. = 0.67) ส่ วนการดาเนิ นงานในโครงการพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง (x = 3.40, S.D. = 0.49) และโครงการสร้ างการมี ส่วนร่ วมจัดอาชี วศึ กษา (สานพลัง
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ประชารั ฐ /กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่ ว ยงาน) อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
(x = 3.23, S.D. = 0.69)
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตาม
แผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้
ตามขนาดของสถานศึกษา
5.1.2.1 การเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนแผนงานตามกลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุน
ให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ อย่า งเต็ม ศักยภาพ ตามขนาดของสถานศึ ก ษาที่ แตกต่า งกัน พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึ กษาขนาดเล็กมี ระดับการ
ขับ เคลื่ อ นตามแผนงานมากกว่ า สถานศึ ก ษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในแผนการพัฒ นา
แหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นอาชีวศึกษาทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
5.1.2.2 การเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนแผนงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึ กษาขนาดเล็กมีระดับการ
ขับเคลื่ อนตามแผนงานมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในแผนการนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการพัฒ นาครู และบุ ค ลากรของสถาบัน การจัด หาสื่ อ อุ ป กรณ์
และแหล่งเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้ การสนับสนุนชมรมครู วชิ าชี พและสมาคม
วิช าชี พ ให้มี บ ทบาทในการพัฒนาครู และบุ คลากร การเตรี ย มบุ คคลเพื่ อรั บผิดชอบในการ
ด าเนิ น งานตามแผนงาน ระบบในการก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนงาน และ
การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
5.1.2.3 การเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนแผนงานตามกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนา
หลัก สู ตรอาชี วศึ ก ษาที่ ตรงกับ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามขนาดของสถานศึ ก ษา
ที่ แ ตกต่ า ง พบว่า มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 โดยสถานศึ ก ษา
ขนาดเล็ ก มี ร ะดับ การขับ เคลื่ อ นตามแผนงานสู ง กว่า สถานศึ ก ษาขนาดกลางและขนาดใหญ่
ในแผนการประเมินและพัฒนาศักยภาพผูส้ าเร็ จการ ศึกษาตามหลักสู ตรที่ได้รับการพัฒนาตามความ
ต้อ งการในการพัฒนาประเทศ การจัดเตรี ย มหน่ ว ยงานและผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบการพัฒ นาหลัก สู ต ร
อาชี วศึ ก ษาที่ ตรงกับ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ การจัดเตรี ย มงบประมาณเพื่ อใช้ใ น
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การดาเนินงานตามแผนงาน การเตรี ยมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนงาน ระบบ
ในการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน และการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
5.1.2.4 การเปรี ย บเที ยบการขับเคลื่ อนแผนงานตามกลยุท ธ์ ที่ 4 ส่ ง เสริ ม การ
พัฒนาความร่ วมมื อในการเพิ่ม ศัก ยภาพก าลัง คนด้านอาชี วศึ กษาให้มีคุณลัก ษณะที่พึ งประสงค์
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ ตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดยสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก มี ระดับ การขับเคลื่ อนตามแผนงานมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในทุกแผนงาน ได้แก่ สร้างความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนใน
ประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษา สร้ างความร่ วมมือกับต่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษา การสร้ างความร่ วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษาเฉพาะทางที่เป็ นจุดแข็งหรื อจุดเน้นของสถาบัน
การจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามแผนงาน การเตรี ยมบุคคลเพื่อรับผิดชอบใน
การดาเนิ นงานตามแผนงาน ระบบในการก ากับ ติ ดตามการดาเนิ นงานตามแผนงาน และการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
5.1.2.5 การเปรี ย บเที ย บการขับ เคลื่ อ นโครงการตามกลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับ
การขับเคลื่ อนตามโครงการมากกว่าสถานศึ กษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในโครงการพัฒนา
สถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New S-Curve)
5.1.2.6 การเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนโครงการตามกลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการ
ขับเคลื่ อนตามโครงการมากกว่าสถานศึ กษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในทุ กโครงการ ได้แก่
โครงการพัฒนาเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิตครู คณาจารย์และบุคลากร โครงการพัฒนาคุ ณภาพการ
จัดการอาชี วศึกษา โครงการประเมินสมรรถนะครู เพื่อการพัฒนา โครงการพัฒนาทั กษะวิชาชี พ
นวัตกรรมการสอนของครู โครงการพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ และโครงการพัฒนาชมรม
ครู วชิ าชีพกับสมาคมวิชาชีพสู่ สากล
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5.1.2.7 การเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนโครงการตามกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนา
หลัก สู ตรอาชี วศึ ก ษาที่ ตรงกับ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามขนาดของสถานศึ ก ษา
ที่แตกต่างกัน พบว่า มี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษา
ขนาดเล็ ก มี ระดับ การขับ เคลื่ อ นตามโครงการมากกว่า สถานศึ ก ษาขนาดกลางและขนาดใหญ่
ในโครงการพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึกษาตามความต้อง การในการพัฒนาประเทศ และโครงการ
เพิ่ ม ขี ด ความ สามารถในการวิ จ ัย และนวัต กรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ ต อบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
5.1.2.8 การเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนโครงการตามกลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มการพัฒนา
ความร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการขับเคลื่อนตามโครงการมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ในโครงการทุ กโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ
โครงการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจัดอาชี วศึ ก ษา (สานพลัง ประชารั ฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถาน
ประกอบการและหน่ วยงาน) และโครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการในการ
พัฒนาความร่ วมมือในการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
5.2 การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา
พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึ กษา สั งกัดสถาบันการอาชี วศึ กษาภาคใต้ ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอเป็ น
ภาพรวมและสรุ ปผลการวิจยั ที่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ สามารถอภิปรายผล
ได้ดงั ต่อไปนี้
5.2.1 ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับ ความต้อ งการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึ ก ษา สั ง กัดสถาบันการอาชี วศึ ก ษาภาคใต้ ทั้ง 27 สถานศึ ก ษา
จากการวิจยั พบว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึกษาให้มี
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สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.
2560-2579 ในกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ น้ ัน มีการดาเนิ นงานอยู่ในระดับมากในทุกแผนงานและทุก
โครงการที่ ส ถานศึ ก ษาเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบ แสดงให้ เห็ น ว่า ทุ ก สถานศึ ก ษาให้ค วามส าคัญ และ
ดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการอาชี วศึ ก ษา พ.ศ.2560-2579 ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ก ารจัดการศึ ก ษาของ
อาชี วศึ ก ษา มี ค วามสอดคล้องและตอบสนองต่ อความต้องการของประเทศในการพัฒนาการ
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ที่ได้มีการกาหนดแผนงานและโครงการต่างๆตามกลยุทธ์
ทั้ง 4 กลยุทธ์ ดังนี้
5.2.1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึ กษาให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พอย่างเต็ม
ศัก ยภาพ มี แผนงานหลัก ที่ สถานศึก ษาต้องดาเนิ นการ จานวน 10 แผนงานหลัก โดยภาพรวม
สถานศึกษามีการดาเนิ นงานอยู่ในระดับมากทุกแผนงาน แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาได้ตระหนัก
และให้ความสาคัญในการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ ประกอบด้วยแผนการพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ งั สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป สาหรับ
แผนงานการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นอาชีวศึกษาทั้งเชิงปริ มาณและเชิ งคุณภาพ พบว่าการดาเนิ นงาน
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าแผนงานอื่นๆ ในประเด็นนี้สถานศึกษาอาจจะต้องมีการวิเคราะห์และจัดหาแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการจัดการศึกษาอาชีวะ ให้เพียงพอทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น
ส าหรั บ การขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานโครงการตามแผนงานในกลยุ ท ธ์ ที่ 1 จ านวน
4 โครงการ พบว่า ในภาพรวมโครงการมี ก ารด าเนิ น งานอยู่ใ นระดับ มาก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญและมีดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้ แต่พบว่า โครงการพัฒนา
สถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New S-Curve) มีการดาเนิ นงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจจะด้วยโครงการนี้สถานศึกษาจะต้องสร้างจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษาให้ตอบ
โจทย์ทิ ศ ทางการพัฒ นาประเทศ อาจจะส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานยัง อยู่ ใ นระดับ ไม่ ม ากนั ก
สถานศึกษาจึงควรทาการวิเคราะห์และกาหนดทิศทางในการพัฒนาความสามารถเฉพาะทางของ
สถานศึกษาให้ชดั เจนขึ้น
ซึ่ งผลการดาเนิ นงานดังกล่าว ทั้งแผนงานและโครงการ ในกลยุทธ์ที่ 1 มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์ ว่าด้วยเรื่ องการปรับเปลี่ยนค่านิยมคน
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ไทยให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การพัฒนาศักยภาพ
คนให้มี ท ัก ษะความรู ้ และความสามารถในการด ารงชี วิ ตอย่า งมี คุ ณค่ า และยกระดับ คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาและการเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต สอดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บ ัติ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา นโยบาย ยุท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต และพัฒนาก าลัง คนอาชี ว ศึ ก ษา
ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) การจัดทาข้อเสนอเชิ งนโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชี วศึ ก ษาของคณะอนุ ก รรมการการอาชี วศึ ก ษาด้า นการก าหนดนโยบาย
เป้ าหมายการผลิตและแผนพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษาให้ความสาคัญกับคุณภาพผูส้ าเร็ จอาชี วศึกษา
เป็ นส าคัญ โดยมุ่ ง ปรั บ ปรุ ง ปั จ จัย สนับ สนุ น และกระบวนการจัด อาชี ว ศึ ก ษาให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพ
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการ
จัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง และการฝึ กอบรมวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่
1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชี วศึกษาที่พึงประสงค์ การจัดการอาชี วศึกษา เป็ นการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชี วศึกษาให้มีความรู ้ มีทกั ษะและการประยุกต์ใช้เป็ นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครู ที่มีคุณวุฒิ การศึกษาและจานวน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
และบริ หารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่ งการเรี ยนรู ้ สถานศึกษาร่ วมมือกับบุคคล ชุ มชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้มี
การจัด ท านวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จ ัย และยัง สอดคล้อ งกับ ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง กรอบคุ ณวุฒิ อาชี วศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2562 คุ ณภาพของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ
1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ความเป็ น ผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิ สัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ ของชาติไทย เคารพกฎหมาย
เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตามระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้านความรู ้
หมายถึง ความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
เรี ยนหรื อทางาน โดยเน้นความรู ้ เชิ งทฤษฎี และหรื อข้อเท็จจริ งเป็ นหลัก 3) ด้านทักษะ หมายถึ ง
ความสามารถปฏิ บตั ิงานซึ่ งบุคคลนั้นควรทาได้เมื่อได้รับมอบหมาย โดยสามารถเลื อกใช้วิธีการ
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จัดการและแก้ปัญหาการทางานด้วยทักษะด้านกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะ
การหยัง่ รู ้และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต หรื อทักษะการปฏิบตั ิหรื อวิธีปฏิบตั ิ
ที่มีความคล่องแคล่วและความชานาญในการปฏิ บตั ิตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิอาชี วศึกษาแต่ละ
ระดับ 4) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่ เกิ ดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ การใช้ความรู ้ ทักษะทางสังคมในการทางาน หรื อการศึ กษา
อบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่ อสาร ภาวะผูน้ า
ความรั บ ผิดชอบและความเป็ นอิ สระในการดาเนิ นการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่ น ความสามารถ
ในการตัดสิ นใจและความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5.2.1.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกั ยภาพ
มีแผนงานหลักที่สถานศึกษาต้องดาเนินการ จานวน 8 แผนงานหลัก โดยภาพรวมสถานศึกษามีการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับมากทุกแผนงาน แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความสาคัญ
ในการดาเนิ นงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ สาหรับแผนการพัฒนาครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง
และแผนการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาครู และบุคลากรของสถาบัน พบว่า
การดาเนิ นงานมีค่าคะแนนต่ากว่าแผนงานอื่นๆ ซึ่ งแผนงานนี้ มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู และ
บุคลากรให้มีศกั ยภาพ สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั ิงานและการเรี ยน
การสอน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องอาจจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
แผนงานดังกล่าวให้บรรลุ ตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ รวมถึ งการกากับติ ดตามการดาเนิ นงานเพื่อ
นาไปสู่ การพัฒนาและส่ งเสริ มต่อไป
ส าหรั บ การขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานโครงการตามแผนงานในกลยุ ท ธ์ ที่ 2 จ านวน
6 โครงการ พบว่ า ในภาพรวมมี ก ารด าเนิ น งานโครงการอยู่ ใ นระดับ มาก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญและมี ดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้ แต่พบว่าโครงการพัฒนา
เสริ มสร้างคุณภาพชี วิตครู คณาจารย์และบุคลากร และโครงการพัฒนาชมรมครู วิชาชี พกับสมาคม
วิชาชีพสู่ สากล มีการดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้การดาเนินงานให้บรรลุตามเป้ าหมายที่
ต้องการ คุณภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นกลไกที่มีความสาคัญมาก ดังนั้น สถานศึกษา
ควรจะได้ให้ความสาคัญและเร่ งส่ งเสริ มการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชี วศึกษาให้มี
ทัก ษะ ความรู ้ ค วามสามารถที่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการและนโยบายการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค รู มี
ศักยภาพในการปฏิบตั ิงานและการจัดการเรี ยนสอนที่มีคุณภาพต่อไป
ซึ่ งผลการดาเนิ นงานดังกล่าว ทั้งแผนงานและโครงการ ในกลยุทธ์ที่ 2 แสดงให้เห็นว่าทุก
สถานศึกษาให้ความสาคัญ และสอดคล้องกับ วุฒิชยั กปิ ลกาญจน์ (2561) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
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ครู อาชี วศึกษาเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญและมีความจาเป็ นไม่นอ้ ยกว่าการผลิต การพัฒนาจะช่วยเพิ่ม
สมรรถนะครู ในด้านการถ่ายทอดความรู ้สู่ผเู ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ถ้าสามารถผลิตครู
อาชี วศึกษาให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการแล้ว การพัฒนาครู อาชี วศึกษาก็เป็ นเรื่ องที่
สามารถดาเนิ นการได้เช่ นเดียวกัน แผนการพัฒนาครู โดยมีกรอบการดาเนินการคือ นาทักษะด้าน
ต่างๆ ที่กาหนดในมาตรฐานวิชาชีพครู อาชี วศึกษามาเป็ นเป้ าหมายของแผนฯ จัดทาแผนการพัฒนา
ครู ตามห้วงเวลาการเจริ ญเติบโตในสายอาชี พของครู อาชี วศึกษา โดยจัดให้มีหลักสู ตรการอบรมที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จัดให้มีการ
ประเมิ นผลการอบรมที่ เหมาะสม และให้มีผลต่ อการขึ้ นเงิ นเดื อนประจาปี ของครู และจัดให้มี
กระบวนการติดตามว่าครู ได้นาความรู ้ที่ได้รับจากการอบรมตามแผนที่กล่าวถึงไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการศึ กษา สนับสนุ นด้านกาลัง คนและงบประมาณให้แก่ ส านักพัฒนาสมรรถนะครู และ
บุคลากรอาชี วศึกษา (สสอ.) และชมรมครู เพื่อ 1) ฝึ กอบรมและพัฒนาครู บุคลากรการอาชี วศึกษา
และครู ในสถานประกอบการ 2) วิจยั และพัฒนาสื่ อเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ
3) ผลิตและบริ การเครื่ องจักรกลและเทคโนโลยี 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยน
การสอน และยังสอดคล้องกับ Bohlander, Snell and Sherman (อ้างถึงใน เรวัต ทัตติยพงศ์, 2550:
5) กล่ าวไว้ว่า ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จะต้องได้รับ การเสริ มสร้ า งพัฒนาความรู ้ ความสามารถอย่า ง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ทนกับการเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญ 3 ด้าน คื อความรู ้ ทักษะ และความสามารถ
สอดคล้อ งกับ สุ ริ ย า มนตรี ภ ัก ดิ์ (2550) ให้ ค วามหมายของการพัฒ นาบุ ค ลากรในองค์ก รว่ า
การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการดาเนิน การเกี่ ยวกบการส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถ
มีทกั ษะในการทางานดีข้ ึนตลอดจนมีทศั นคติที่ดีในการทางาน
5.2.1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ มี แผนงานหลัก ที่ ส ถานศึ ก ษาต้องดาเนิ นการ จานวน 8 แผนงานหลัก
โดยภาพรวมสถานศึ กษามี การดาเนิ นงานอยู่ใ นระดับมาก และพบว่าแผนการพัฒนาหลัก สู ตร
อาชี ว ศึ ก ษาที่ ต รงกับ ความต้อ งการในการพัฒ นาประเทศ มี ก ารด าเนิ น งานระดับ ปานกลาง
ซึ่งเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา ก็เพื่อผลิตกาลังคนให้สอดคล้องและเป็ นไป
ตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ ดัง นั้น จากการวิจยั ที่ พบว่า แผนการพัฒนาหลัก สู ตร
อาชี วศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีการดาเนิ นงานอยู่ในระดับปานกลาง
สถานศึกษาอาจจะต้องทบทวนหลักสู ตรที่มีในปั จจุบนั กับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้การ
พัฒ นาหลัก สู ต รใหม่ ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการในการพัฒ นาประเทศมากขั้น ทั้ง ในส่ ว น
ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น ความต้องการของสถานประกอบการ ผูร้ ับผิดชอบ และงบประมาณสนับสนุ น
การดาเนินการ เป็ นต้น
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ส าหรั บ การขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานโครงการตามแผนงานในกลยุ ท ธ์ ที่ 3 จ านวน
3 โครงการ พบว่า ในภาพรวมมีการดาเนิ นงานโครงการอยูใ่ นระดับปานกลาง และพบว่าโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New S-Curve) มีการดาเนิ นงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลที่ได้จากการดาเนินงานโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 ด้วย
ซึ่ งผลการดาเนิ นงานดังกล่าว ทั้งแผนงานและโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 แสดงให้เห็นว่าทุก
สถานศึกษาให้ความสาคัญ โดยภาพรวมของการขับเคลื่ อนตามแผนงานอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนการ
ดาเนิ นงานโครงการอยู่ในระดับปานกลาง แต่ อย่า งไรก็ ตามทุก สถานศึ ก ษาได้ดาเนิ นงานตาม
แผนงานและโครงการตามที่มีการกาหนดไว้ แต่ระดับการดาเนิ นงานอาจจะไม่ได้อยูใ่ นระดับมาก
ทุกแผนงานและโครงการ ทั้งอาจจะเป็ นเพราะสถานศึกษาไม่สามารถควบคุมปั จจัยต่างๆได้ท้ งั หมด
จึ ง ส่ ง ผลให้ส ถานศึ ก ษาบางแห่ ง ไม่ ส ามารถดาเนิ นงานตามแผนและโครงการได้ค รบทั้ง หมด
สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ (2560) การวิจยั และพัฒนา
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ
ซึ่ งยัง ต้อ งมี ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ นเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและรองรั บ ต่ อ ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานเฉพาะด้าน และสอดคล้องกับ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2559) การศึกษาเพื่อทบทวนความ
ต้องการกาลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ) เพื่อศึกษาความ
ต้องการกาลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยและสาขาที่เป็ นความ
ต้องการ/ความจาเป็ นของประเทศทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ เพื่อศึกษาหาแนวทางการวางแผนและ
พัฒนากาลังคนของประเทศให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริ การในบริ บทที่
เปลี่ ย นแปลงไป และสาขาที่ เ ป็ นความต้อ งการ/ความจ าเป็ นของประเทศในอนาคต (5-10 ปี
ข้างหน้า) เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะในการทาแผน
ยุทธศาสตร์ และการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ ในการผลิ ตและพัฒนากาลัง คนไปสู่ การปฏิ บตั ิที่เป็ น
รู ปธรรม โดยทาการศึกษา 4 สาขา ดังนี้ (1) สาขาที่เป็ นเป้ าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ (2)
สาขาที่ขาดแคลนด้านอาชี วศึกษา (3) สาขาที่จาเป็ น คือ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (S&T) และ
สาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Non-S&T) และ (4) สาขาใหม่ที่ประเทศมีความต้องการ
สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2561) การศึกษาอนาคตภาพของการผลิตและ
พัฒนาก าลัง คนอาชี วศึ ก ษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิ ศทางการพัฒนาประเทศ
เป็ นการศึกษาการอาชีวศึกษาในระดับปวช. และ ปวส. บทสรุ ปอนาคตภาพของการผลิ ตและพัฒนา
กาลังคนอาชี วศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 1. บทสรุ ป
ทิ ศ ทางการพัฒ นาประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) กลุ่ ม อาชี พ ด้า นการก่ อสร้ า ง
เป็ นกลุ่ ม อาชี พ ที่ ส นั บ สนุ น การสร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ซึ่ งเป็ นรากฐานของกลุ่ ม อาชี พ อื่ น
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ส่ ว นกลุ่ ม อาชี พ ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร อาจเรี ย กได้ว่า เป็ นกลุ่ ม อาชี พ ที่
สนับสนุ นกระบวนการดาเนิ นงานของกลุ่มอาชี พอื่น ดังนั้นกลุ่มอาชี พด้านการก่อสร้าง และกลุ่ม
อาชี พด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จึงเป็ นกลุ่ มอาชี พที่ มีทิศทางการเติ บโตควบคู่
ไปกับการพัฒนาประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า มากเป็ นอันดับต้นๆ ในส่ วนกลุ่มอาชี พด้านคมนาคม
และโลจิสติกส์ ก็มีทิศทางการเติบโตเพื่อตอบสนองทิศทางของแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) 2. บทสรุ ปผังการกระจายการจัดการเรี ยนการสอน
(หลักสู ตร) ใน 4 กลุ่ มอาชี พได้แก่ คมนาคม ก่ อสร้ าง เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์
ตามความต้องการของตลาดแรงงานของสถานศึกษาประเภทอาชี วศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศไทย
5.2.1.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มการพัฒนาความร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคน
ด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะ
วิ ช าชี พ สอดคล้ อ งกับ ความต้อ งการในการพัฒ นาประเทศ มี แ ผนงานหลัก ที่ ส ถานศึ ก ษา
ต้องดาเนิ นการ จานวน 7 แผนงานหลัก โดยภาพรวมสถานศึ ก ษามี ก ารดาเนิ นงานอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง และพบว่า แผนการสร้างความร่ วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาศัก ยภาพก าลัง คนด้านอาชี วศึ กษาเฉพาะทางที่ เป็ นจุ ดแข็ง หรื อจุ ดเน้นของสถาบัน มีก าร
ดาเนิ นงานระดับปานกลาง ซึ่ งแผนนี้ เป็ นแผนที่เกี่ ยวข้องกับการสร้ างความร่ วมมือกับหน่ วยงาน
ต่างๆที่ จะส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้การจัดการศึกษาอาชี วศึ กษา มีพนั ธมิ ตรในการสร้ างคนคุ ณภาพ
ออกไปอยู่ในภาคอุ ตสาหกรรม และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศด้วย ดังนั้น
สถานศึกษาควรมี การทบทวนแผนงานนี้ เพื่อหาแนวทางในการส่ งเสริ มและดาเนิ นงานให้สาเร็ จ
มากขึ้น และยังพบว่า แผนการเตรี ยมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนงานนี้ มีการ
ดาเนิ นงานอยู่ใ นระดับ ปานกลาง หน้า ที่ ข องสถานศึ ก ษาควรมี ก ารเตรี ยมครู หรื อบุ ค ลากรทาง
การศึกษาให้มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะที่จาเป็ น เพื่อที่จะได้ช่วยในการดาเนิ นงานตามแผนให้
บรรลุตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ส าหรั บ การขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานโครงการตามแผนงานในกลยุ ท ธ์ ที่ 4 จ านวน
3 โครงการ พบว่า ในภาพรวมมีการดาเนินงานโครงการอยูใ่ นระดับปานกลาง และพบว่าโครงการ
สร้างการมีส่วนร่ วมจัดอาชีวศึกษา (สานพลังประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถานประกอบการและ
หน่วยงาน) มีการดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลางและมีค่าคะแนนต่ากว่าข้ออื่นๆ ในการดาเนิ นงาน
โครงการนี้ สถานศึกษาบางแห่ งอาจจะมีขอ้ จากัด ดังนั้น สถานศึกษาอาจจะต้องเร่ งสร้างเครื อข่าย
การมี ส่วนร่ วมจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องพัฒนาการบริ หารจัดการให้เป็ นระบบ และเพิ่มจานวน
สถานประกอบการที่จะได้มีส่วนร่ วมในกาจัดการศึกษาอาชีวะตามแผนงานและโครงการ
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ซึ่ ง ผลการดาเนิ น งานดัง กล่ า ว ทั้ง แผนงานและโครงการ ในกลยุท ธ์ ที่ 4 โดยภาพรวม
ของการขับเคลื่ อนตามแผนงานและโครงการอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ ผลการวิจยั สอดคล้องกับ
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2559) ที่ได้ศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกาลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย และสาขาที่เป็ นความต้องการ/ความจาเป็ นของประเทศทั้ง
เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณภาพ เพื่ อศึ กษาหาแนวทางการวางแผนและพัฒนาก าลังคนของประเทศให้
ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริ การในบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป และสาขาที่เป็ น
ความต้องการ/ความจาเป็ นของประเทศในอนาคต (5-10 ปี ข้างหน้า) เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และเพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ เสนอแนะในการท าแผนยุท ธศาสตร์ แ ละการขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ ในการผลิตและพัฒนากาลังคนไปสู่ การปฏิ บตั ิที่เป็ นรู ปธรรม การวิจยั นี้ มีขอบเขตการ
ดาเนิ นงาน คื อ ศึ กษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาและพัฒนากาลังคนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศให้รอบด้านทุกมิติ และนาข้อมูลสถานการณ์ ดา้ นการผลิ ตและพัฒนากาลังคนมาปรับ
ข้อมูลการพยากรณ์ใหม่ตามทิศทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่า ประเทศไทยมีปัญหาความไม่
สอดคล้องระหว่างความต้องการแรงงาน และอุปทานแรงงานทั้งในเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ ซึ่ ง
ปั ญหาเหล่านี้ลว้ นมีจุดเริ่ มต้นมาจากภาคการศึกษา ทาให้ ต้องมีการหาแนวทางในการวางแผน หรื อ
กาหนดทิศทางการผลิ ตและพัฒนากาลังคนเพื่อลดช่ องว่างของความไม่สมดุ ล ลดต้นทุนการผลิ ต
และการสู ญเสี ยทรัพยากรในการวางแผนการศึกษาให้กบั สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษา
ผลิ ตนักเรี ยนนักศึก ษาในสาขาวิช าที่ส อดคล้องและตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิ จของ
ประเทศและภูมิภาค สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา นโยบายการบริ หาร
จัดการอาชี วศึกษา มิติที่ 4 ความร่ วมมื อในการจัดการอาชี วศึ กษา“เพิ่มทักษะวิชาชี พ ด้วยความ
ร่ ว มมื อ ในและต่ า งประเทศ 1. จัด ตั้ง กองทุ นอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ การพัฒ นาและฝึ กอบรมวิ ช าชี พ
2.เพิ่มการจัดอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ทั้งในและต่างประเทศ
3.ขยายความร่ ว มมื อ กับ ภาครั ฐและเอกชนในรู ป แบบต่ า งๆ ในการพัฒ นานัก ศึ ก ษา พัฒ นาครู
พัฒนาการเรี ยนการสอน 4.ร่ วมกับประเทศในอาเซี ยน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
5.2.1.5 เปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการ
อาชี วศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับขนาดของสถานศึกษา ใน 4 กลยุทธ์ พบว่า
1. เปรี ย บเที ย บการขับ เคลื่ อ นแผนงานและโครงการตามกลยุ ท ธ์ ที่ 1
ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิช าชี พอย่างเต็ม ศัก ยภาพ ตามขนาดของสถานศึ กษา
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ที่แตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึ กษา
ขนาดเล็กมีระดับการขับเคลื่อนตามแผนงานและโครงการมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ ในแผนการพัฒ นาแหล่ ง เรี ยนรู ้ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาทั้ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ และ
ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New S-Curve)
2. เปรี ย บเที ย บการขับ เคลื่ อ นแผนงานตามและโครงการกลยุ ท ธ์ ที่ 2
ส่ งเสริ ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชี วศึกษาให้มีศกั ยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษา
ที่แตกต่างกัน พบว่า มี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึ กษา
ขนาดเล็กมี ระดับการขับเคลื่ อนตามแผนงานและโครงการมากกว่า สถานศึ กษาขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ในแผนการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาครู และบุคลากรของสถาบัน
การจัดหาสื่ อ อุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย สนับสนุ นการจัดการเรี ยนรู ้ การสนับสนุ นชมรม
ครู วิช าชี พ และสมาคมวิ ช าชี พ ให้ มี บ ทบาทในการพัฒ นาครู และบุ ค ลากร การเตรี ย มบุ ค คล
เพื่ อรั บ ผิดชอบในการดาเนิ น งานตามแผนงาน ระบบในการก ากับ ติ ดตามการดาเนิ น งานตาม
แผนงาน และการประเมิ นผลการดาเนินงานตามแผนงาน และในทุกโครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒ นาเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิต ครู ค ณาจารย์แ ละบุ ค ลากร โครงการพัฒ นาคุ ณภาพการจัด การ
อาชีวศึกษา โครงการประเมินสมรรถนะครู เพื่อการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรม
การสอนของครู โครงการพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ และโครงการพัฒนาชมรมครู วชิ าชีพ
กับสมาคมวิชาชีพสู่ สากล
3. เปรี ย บเที ย บการขับ เคลื่ อ นแผนงานและโครงการตามกลยุ ท ธ์ ที่ 3
ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรอาชี วศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามขนาด
ของสถานศึกษาที่ แตกต่าง พบว่า มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดย
สถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการขับเคลื่อนตามแผนงานสู งกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ ในแผนการประเมินและพัฒนาศักยภาพผูส้ าเร็ จการ ศึกษาตามหลักสู ตรที่ได้รับการพัฒนา
ตามความต้อ งการในการพัฒนาประเทศ การจัด เตรี ย มหน่ วยงานและผูร้ ั บ ผิดชอบการพัฒนา
หลักสู ตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ การจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อใช้
ในการดาเนิ นงานตามแผนงาน การเตรี ยมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนิ นงานตามแผนงาน
ระบบในการกากับติ ดตามการดาเนิ นงานตามแผนงาน และการประเมินผลการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน และในโครงการพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ และ
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โครงการเพิ่มขีดความ สามารถในการวิจยั และนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
4. เปรี ย บเที ย บการขับ เคลื่ อ นแผนงานและโครงการตามกลยุ ท ธ์ ที่ 4
ส่ งเสริ มการพัฒนาความร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ ตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการขับเคลื่อนตามแผนงานและ
โครงการมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในทุกแผนงาน ได้แก่ สร้างความร่ วมมือ
กับ ทุ ก ภาคส่ ว นในประเทศ เพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภาพก าลัง คนด้า นอาชี ว ศึ ก ษา สร้ า งความร่ วมมื อ กับ
ต่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษา การสร้ างความร่ วมมือกับองค์กรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษาเฉพาะทางที่เป็ นจุดแข็ง
หรื อจุดเน้นของสถาบัน การจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามแผนงาน การเตรี ยม
บุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนิ นงานตามแผนงาน ระบบในการกากับติดตามการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน และการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน และในทุกโครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ โครงการสร้างการมีส่วนร่ วมจัดอาชี วศึกษา (สานพลังประชา
รัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่วยงาน) และโครงการประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการในการพัฒ นาความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาศัก ยภาพก าลัง คนด้า นการ
อาชีวศึกษา
จากผลการเปรี ย บเที ย บขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาศัก ยภาพก าลัง คนด้า นการ
อาชี วศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ ตามขนาดของ
สถานศึกษาที่แตกต่างกัน โดยภาพรวมจะพบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กมีการขับเคลื่อนทั้งในแผนงาน
และโครงการ แตกต่างกับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้วยปั จจัยที่แตกต่างกันระหว่าง
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อาจจะทาให้ผลการดาเนินงานการขับเคลื่อน
บรรลุ เป้ า หมายแตกต่ า งกัน บ้า ง เช่ น ด้านการจัดเตรี ย มงบประมาณเพื่ อใช้ใ นการดาเนิ น งาน
ตามแผน หากเป็ นสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ ย่อมมี แผนงานหรื อโครงการที่ ใ หญ่ เพื่ อไว้รองรั บ
นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจานวนมาก งบประมาณที่ ต้องใช้ใ นการ
ดาเนิ นงานการขับ เคลื่ อนอาจจะไม่ เพี ยงพอ ซึ่ ง แตกต่ างกับ สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ที่ มีนักเรี ย น
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นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจานวนน้อย การบริ หารจัดการงบประมาณอาจจะมีความ
พอเพียงกับการดาเนิ นงาน ซึ่ งสอดคล้องกับ สาร สังข์ทองวิเศษ (2557) การปฏิบตั ิตามนโยบาย
ปฏิ รู ปการศึ ก ษา ด้ า นการปฏิ รู ปครู และบุ ค ลากร ตามโครงการปฏิ รู ปการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาในสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาอ่ า งทอง
ผลการเปรี ยบเทียบระดับการปฏิบตั ิตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ด้านการปฏิรูปครู และบุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน
มีความแตกต่างกัน ปั ญหาที่พบมากที่สุดและแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ปั ญหาด้านครู และบุคลากรทุกคนได้เพิ่มพูนความรู ้และพัฒนาทักษะ คือ งบประมาณที่
ใช้ใ นการเพิ่ มพู นความรู ้ มีไ ม่เพี ยงพอ แนวทางแก้ไ ข คื อ จัดงบประมาณสนับสนุ น ให้เพีย งพอ
สอดคล้องกับ (Van Meter & Van Horn, 1975) ปัจจัยสาคัญหลายประการที่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จ
หรื อความล้มเหลวในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ข้อ 2 งบประมาณและแรงจูงใจอื่นๆ งบประมาณ
และแรงจูงใจต่างเป็ นปั จจัยสาคัญในการผลักดันให้องค์การประสบผลสาเร็ จ โดยมีรายละเอียด
ดัง นี้ 2.1 ความส าคัญ ของงบประมาณ งบประมาณมี ค วามส าคัญ เพราะเป็ นเครื่ องชี้ วัด ขี ด
ความสามารถขององค์การที่สาคัญประการหนึ่ง โดยงบประมาณเป็ นปั จจัยที่ช่วยให้การนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิบรรลุผล ดังคากล่าวที่วา่ “เครื่ องยนต์ทางานได้ตอ้ งมีน้ ามันหล่อลื่น” ในทานองเดียวกัน
“การนานโยบายไปปฏิบตั ิให้บรรลุผลสาเร็ จก็ตอ้ งมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
การขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลัง คนด้านการอาชี วศึ กษา
ให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา
พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
5.3.1.1 จากการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่า การขับเคลื่ อนตามแผนงานของยุทธศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มการพัฒนา
ความร่ วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
มีการดาเนินงานการขับเคลื่อนตามแผนงานอยูใ่ นรับดับปานกลาง โดยมีแผนการสร้างความร่ วมมือ
กับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาเฉพาะทาง
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ที่ เป็ นจุ ดแข็ง หรื อจุ ดเน้น ของสถาบัน การเตรี ย มบุ คคลเพื่ อรั บ ผิดชอบในการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน มีระบบในการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึกษาควรมี การกระตุน้ และกากับติดตามให้สถานศึกษาในสังกัดดาเนิ นการตามแผนงาน
และกาหนดแนวทางในการดาเนิ นงานที่สอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชี วศึกษา
เฉพาะทาง เช่ น โครงการรับรองแผนงานด้านการศึกษา 5 ปี (ASEAN 5-Year) ซึ่ งเป็ นแนวทาง
ความร่ วมมื ออาเซี ยนด้า นการศึ กษา มี สาระสาคัญ 5 ประการ คื อ 1. การร่ วมมื อกันสร้ า งความ
ตระหนักรู ้ (Promoting ASEAN Awareness) 2. การเพิ่มการเข้าถึ งการศึ กษาในระดับประถมและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ (Increasing Access to Quality Primary and Secondary Education) 3. การ
ยกระดับคุ ณภาพการศึกษา เพิ่มมาตรฐานการศึกษา ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต และการพัฒนา
สาขาอาชี พ (Increasing Quality of Education - Performance Standards, Lifelong Learning and
Professional Development) 4. การส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นด้า นการข้า มแดนและความร่ ว มมื อ
ระหว่า งประเทศด้า นการศึ ก ษา(Strengthening Cross-Border Mobility and Internationalization of
Education) 5. การสนับสนุ นองค์กรเฉพาะสาขาอื่น ๆ (Support for other ASEAN sectoral bodies
with an interest in education) เป็ นต้น
5.3.1.2 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การขับเคลื่อนตามโครงการของยุทธศาสตร์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการพัฒนา
หลักสู ตรอาชี วศึ กษาที่ ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ โครงการพัฒนาสถานศึกษา
เฉพาะทาง ด าเนิ น งานการขับ เคลื่ อ นตามโครงการอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย ดัง นั้ น ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมีการสารวจถึงความต้องการของสถานศึกษา รวมถึงปั ญหาและ
อุปสรรค์ หรื อปั จจัยที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษาที่ไม่สามารถดาเนิ นงานตามโครงการดังกล่าวได้
ควรหาแนวทางความร่ วมมื อจากทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ย วข้องในการจัดการศึ ก ษาเฉพาะทาง จัดหา
ทรัพยากร สื่ อ และเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้ ที่จาเป็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ ประยงค์
เนาวบุตร (2555, น.3-40) กล่าวว่าการสนับสนุ นการใช้สื่อและเทคโนโลยีการเรี ยนรู ้ เป็ นบทบาท
และความรับผิดชอบหนึ่ งของสถานศึกษา ในการจัดการเรี ยนการสอน สื่ อและเทคโนโลยีการ
เรี ยนรู ้ตอ้ งสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ จาแนกตามลักษณะของสื่ อดังนี้
1) สื่ อประเภทวัสดุ 2) สื่ อประเภทอุปกรณ์ เช่น เครื่ องฉายภาพทึบเสี ยง เครื่ องคิดเลข คอมพิวเตอร์
เป็ นต้น 3) สื่ อประเภทกิจกรรม เช่น การแสดง การทดลอง การสาธิ ต โครงงาน เป็ นต้น 4) สื่ อ
ประเภทสิ่ งแวดล้อม เช่ น บรรยากาศในห้องเรี ยน เป็ นต้น และอีกโครงการคือโครงการพัฒนา
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สถานศึกษาภายใต้โครงการเงิ นกู้จากรั ฐบาลญี่ ปุ่น ดาเนิ นงานการขับเคลื่ อนตามโครงการอยู่ใน
ระดับน้อย เนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ.2536-2543 ได้รับความร่ วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่น พัฒนาการผลิ ต
กกลังคนสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ปี พ.ศ.2537 มีโครงการเงินกูก้ องทุน
ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จโพ้นทะเลแห่ งญี่ปุ่น (Overseas Economic Cooperation Fund, JAPAN)
โดยได้รับอนุ มตั ิให้ดาเนิ นโครงการเมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2537 เพื่อพัฒนาเครื่ องมืออุปกรณ์ และ
บุคลากร ในสถานศึกษา 20 แห่ง (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ซึ่ งไม่ใช่ทุกสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในปัจจุบนั
5.3.2 ข้ อเสนอแนะต่ อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.3.2.1 สถานศึกษาควรมีความชัดเจนในแนวทางการบริ หารที่ชดั เจน ได้แก่ การ
ชี้ แจงข้อมู ลนโยบาย แผนงานให้ทุ กคนในสถานศึกษารับรู ้ ตามหลัก การบริ หาร ประกอบด้วย
1. การกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ในการจัดการบริ หารสถานศึกษา 2.มีการวิเคราะห์
และก าหนดแผนงานหลั ก ตามนโยบาย แผนงานรอง โครงการและกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
3.การดาเนิ นการหรื อการปฏิ บตั ิง านให้บรรลุ ตามเป้ า หมายที่ ก าหนด 4. การก ากับ ติ ดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนิ นงานต่างๆเป็ นระบบ
รวมทั้งมีการนาผลการดาเนินงานมาประเมิน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนางานให้ดีข้ ึน
5.3.2.2 สถานศึ ก ษาควรแสวงหาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการจัด การศึ ก ษา
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้สอดคล้องและรองรั บต่อการฝึ กประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
ของผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน ที่ตรงต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนอาชี วศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยการทาความร่ วมมือ
ระหว่างกันอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (MOU)
5.3.2.3 สถานศึ กษาควรสร้ างขวัญและกาลัง ใจให้กบั ครู และบุ คลากรทางการ
ศึกษาในการดาเนิ นงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้บรรลุตามเป้ าหมาย โดยการสร้างแรงจูงใน
การทางาน สอดคล้องกับ กิ ติ ตยัคคานนท์ (2537, น.117-154 อ้างถึงใน ทัศนี วงษ์ ยืน 2555,
น.28) กล่ าวถึ งวิธีการสร้ างแรงจู งใจมี หลายวิธี ผูบ้ ริ หารต้องเลื อกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคน
แต่ละโอกาส เพราะการสร้ างแรงจูงใจนั้น ต้องให้ตรงตามความต้องการของผูถ้ ูกจูงใจ การสร้าง
แรงจู งใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มีความรู ้ สึกอยากจะทางานมีหลายวิธีดงั นี้ การชมเชย การยกย่อง
ให้เกียรติ และให้การยอมรับ การให้ความเป็ นมิตร การให้ร่วมคิด การร่ วมทางาน การจัดงานให้
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เหมาะสมกับคน ช่วยเหลือเมื่อติดขัดหรื อมีปัญหาให้ได้ทราบผลงาน การสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน การให้ร างวัล การทดสอบ เป็ นต้น ด้ว ยวิธี ก ารเหล่ า นี้ จ ะท าให้ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญชาเกิ ด
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาและนาไปสู่ ความสาเร็ จในเป้ าหมายนั้น
5.3.2.4 สถานศึกษาควรมีการบริ หารจัดการงบประมาณและทุนสนับสนุนในการ
ดาเนิ นงานการขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ อย่า งมี ระบบ เพื่ อให้ก ารด าเนิ นงานบรรลุ ตามเป้ า หมาย
สอดคล้องกับ พัชรา ประวาลทิ พย์ (2555, น.20 อ้างถึ งใน จิราภา เพียรเจริ ญ 2556, น.107)
การบริ หารงบประมาณจึงต้องสนับ สนุ นการเรี ยนการสอนให้เกิดคุณภาพผลผลิตหลักคือ ผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้ คู่คุณธรรม มี จริ ย ธรรม มี วินัย ในตนเอง มี สันติ วฒั นธรรม ทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวม
มี ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามมาตรฐานการศึ ก ษา ในการบริ หารงบประมาณของสถานศึ ก ษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาจะต้อ งรั บ ผิดชอบการบริ หารด้านการเงิ นและพัส ดุ ให้เป็ นไปตามความ
เรี ย บร้ อยถู ก ต้องตามระเบี ย บที่ ก าหนดไว้ ตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แล แนะน า ให้ก ารบริ หาร
งบประมาณสถานศึ ก ษาเป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยถู ก ต้อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล
ได้ผลสัมฤทธิ์ ของงานคื อได้ท้ งั ผลผลิ ตและผลลัพธ์ การใช้จ่ายที่ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ส่ งผลต่อคุณภาพการบริ หาร ให้เกิดผลสาเร็ จตามเป้าหมายของนโยบาย
5.3.3 ข้ อเสนอเพื่อการวิจัย
- ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับแนวทางการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการต่างประเทศเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ สากล
- ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กบั บทบาทของ
ผูบ้ ริ หารเพื่อเพิ่มประสิ ทธิผลการดาเนินงานตามแผนงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
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แบบสอบถามงานวิทยานิพนธ์
เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้ มีสมรรถนะ สอดคลองกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้
คาชี้แจง :
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้าน
การอาชีวศึกษาให้ มีสมรรถนะ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579
2. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแหล่งข้อมูล
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับดาเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้าน
การอาชีวศึกษาให้ มีสมรรถนะ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2560-2579 ของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพก าลั ง คน
ด้านการอาชีวศึกษาให้ มีสมรรถนะ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา
แบบสอบถามฉบั บ นี้ ผู้ วิ จั ย ขอความร่ ว มมื อ ท่ า นตอบแบบสอบถามตามความเป็ น จริ ง ผลการวิ จั ย จะเป็ น
การวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งข้อมูลที่ได้ผู้วิจัย จะเก็บเป็นความลับ และขอขอบพระคุณท่า นที่กรุณาให้ข้อมูล ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยมา ณ โอกาสนี้

นางสาววิไลรัตน์ เพ็ชรหึง
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นาทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล
1.ตาแหน่งงาน

 ผู้อานวยการ  รองผู้อานวยการ

2.เพศ

 ชาย

3.ช่วงอายุ

 26-35 ปี

 36-45 ปี

 46-55 ปี

 56 ปีขึ้นไป

 ครู/ผูร้ ับผิดชอบงาน

 หญิง

4.การศึกษาระดับสูงสุด
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

5.ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบัน
 1-5 ปี

 6-10 ปี

 11-15 ปี

 16 ปีขึ้นไป

ข้อมูลของสถานศึกษา
1.สถานศึกษา...........................................................................(ในข้อมูลการวิเคราะห์จะไม่ระบุชื่อ/ไม่เปิดเผย)
2.ขนาดของสถานศึกษา

 เล็ก  กลาง

 ใหญ่

3.ระดับการจัดการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 ปริญญาตรี

 อื่นๆ ระบุ........................................

4.ประเภทวิชาที่เปิดให้การศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 อุตสาหกรรม

 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 ศิลปกรรม

 คหกรรม

 เกษตรกรรม

 ประมง

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 อุตสาหกรรมสิ่งทอ

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 อื่นๆ ระบุ......................................
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะ
สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา
ค าชี้ แ จง โปรดท าเครื่ อ งหมาย  ลงใน  ตามความเป็ น จริ ง ที่ ส ถานศึ ก ษาของท่ า นได้ ด าเนิ น งาน
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 และเพิ่มเติมข้อมูลตามความเป็นจริง
ในส่วนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ในด้านแผนงานและโครงการของสถานศึกษา ให้ท่านประเมินผลใน 5 ระดับ
ดังนี้
5 หมายถึง มีการดาเนินงานระดับมากที่สุด หรือดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
4 หมายถึง มีการดาเนินงานระดับมาก หรือดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้คิดเป็น
ร้อยละ 70-79
3 หมายถึง มีการดาเนินงานระดับปานกลาง หรือดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้
คิดเป็นร้อยละ 60-69
2 หมายถึง มีการดาเนินงานระดับน้อย หรือดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้คิดเป็น
ร้อยละ 50-59
1 หมายถึง มีการดาเนินงานระดับน้อยที่สุด หรือดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้
น้อยกว่าร้อยละ 49 ลงไป
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาก าลั ง ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
แผนงานและโครงการ
แผนงานตามกลยุทธ์ที่ 1 ของสถานศึกษา
1.แผนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2. แผนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพตาม
ศักยภาพของกาลังคนอาชีวศึกษา
3.แผนการการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ้วยวิธที ี่หลากหลาย
4.แผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
5.แผนการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
6.แผนปฏิบัติการเพื่อนาไปสู่การพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทั้งรูปแบบและขั้นตอน
7.การจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามแผนงาน
8.การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนงาน

ระดับการดาเนินงาน/การขับเคลื่อน
5
4
3
2
1
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แผนงานและโครงการ

ระดับการดาเนินงาน/การขับเคลื่อน
5
4
3
2
1

9.ระบบในการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
10.การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
11.การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ 1 ของสถานศึกษา
1.โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New SCurve)
2.โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
3.โครงการสร้างความยืดหยุ่นของระบบอาชีวศึกษา การพัฒนาระบบเทียบโอน
ประสบการณ์
4 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์
4.0
5.โครงการอื่นๆ ระบุ................................................................................
.................................................................................................................
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ
แผนงานและโครงการ
แผนงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ของสถานศึกษา
1.แผนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2.แผนการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรของ
สถาบัน
3.มีแผนการจัดหาสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้
4.แผนการสนับสนุนชมรมครูวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ ให้มีบทบาทในการพัฒนา
ครู และบุคลากรของสถาบัน
5.การจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามแผนงาน
6.การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนงาน
7.ระบบในการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
8.การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
9.การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ 2 ของสถานศึกษา
1. โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากร
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา(พัฒนาครู)
3. โครงการประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนา
4. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมการสอนของครู

ระดับการดาเนินงาน/การขับเคลื่อน
5
4
3
2
1
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แผนงานและโครงการ

ระดับการดาเนินงาน/การขับเคลื่อน
5
4
3
2
1

5. โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
6. โครงการพัฒนาชมรมครูวิชาชีพกับสมาคมวิชาชีพสู่สากล
7.โครงการอื่นๆ ระบุ................................................................................
.................................................................................................................
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
แผนงานและโครงการ
แผนงานตามกลยุทธ์ที่ 3 ของสถานศึกษา
1.แผนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการในการพั ฒ นา
ประเทศ
2.แผนการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
3.แผนการการประเมินและพัฒนาศักยภาพผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับ
การพัฒนาตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
4.แผนในการจัดเตรียมหน่วยงานและผูร้ ับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
5.การจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามแผนงาน
6.การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนงาน
7.ระบบในการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
8.การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
9.การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ 3 ของสถานศึกษา
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2.โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์
4.0 ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
3.โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New SCurve)
4.โครงการอื่นๆ ระบุ................................................................................
.................................................................................................................

ระดับการดาเนินงาน/การขับเคลื่อน
5
4
3
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
แผนงานและโครงการ
แผนงานตามกลยุทธ์ที่ 4 ของสถานศึกษา
1.แผนสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนภายในประเทศ เพื่อเพิม่ ศักยภาพกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษา
2.แผนสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพก าลั ง คนด้ า น
อาชีวศึกษา
3.แผนการสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาเฉพาะทางที่เป็นจุดแข็งหรือจุดเน้นของ
สถาบัน
4.การจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามแผนงาน
5.การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนงาน
6.ระบบในการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
7.การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
8.การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ 4 ของสถานศึกษา
1. โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
2.โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดอาชีวศึกษา (สานพลังประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.
กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่วยงาน)
3.โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการในการพัฒนาความ
ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
4. โครงการอื่นๆ ระบุ..............................................................................
.................................................................................................................

ระดับการดาเนินงาน/การขับเคลื่อน
5
4
3
2
1

127

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการขั บเคลื่อ นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้า นการอาชีวศึก ษาให้ มี
สมรรถนะ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของ
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนากาลังด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค
หนังสื อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั
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สถาบันทีเ่ ก็บข้ อมูลเพื่อการวิจัย จานวน 27 แห่ ง ประกอบด้ วย
1. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
2. วิทยาลัยเทคนิคสุ ราษฎร์ธานี
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ธานี
4. วิทยาลัยเทคนิคนครศรี ธรรมราช
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรี ธรรมราช
6. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี ธรรมราช
7. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
8. วิทยาลัยเทคนิคสิ ชล
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรื อนครศรี ธรรมราช
10. วิทยาลัยการอาชีพนครศรี ธรรมราช
11. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
12. วิทยาลัยเทคนิคระนอง
13. วิทยาลัยเทคนิคพังงา
14. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
15. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
16. วิทยาลัยเทคนิคตรัง
17. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
18. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
19. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
20. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
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สถาบันทีเ่ ก็บข้ อมูลเพื่อการวิจัย (ต่ อ)
21. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
22. วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานี
23. วิทยาลัยเทคนิคยะลา
24. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
25. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
26. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
27. วิทยาลัยเทคนิคสตูล
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ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
ชื่ อ สกุล

นางสาววิไลรัตน์ เพ็ชรหึง

วัน เดือน ปี เกิด 16 พฤษภาคม 2533
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน 8/1 ถ.พระบารมี ต.ป่ าตอง อ.กะทู ้ จ.ภูเก็ต 83150
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พ.ศ. 2556 ระดับปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาธุ รกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2556 - 2559
ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย
พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบนั ตาแหน่งครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สถานทีท่ างานปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
512 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ตาแหน่ ง
ครู

