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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 (ANOV A) 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. 

Keywords: Vocational education development plan, Activation strategy, 

Vocational education institute 
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ใหมี้การพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกั 

และสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ตามขนาด 

ของสถานศึกษา   75 

ตารางท่ี  4.11  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครู 

และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ศกัยภาพ   ตามขนาดของสถานศึกษา  77 

ตารางท่ี  4.12  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันา 

หลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ   ตามขนาด 

ของสถานศึกษา   79 

ตารางท่ี  4.13  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันา 

ความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาใหมี้คุณลกัษณะ 

ท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพ  

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ   ตามขนาดของสถานศึกษา  81 

ตารางท่ี  4.14  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนบัสนุน 

ใหมี้การพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกั 

และสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ตามขนาด 

ของสถานศึกษา   83 

ตารางท่ี  4.15  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครู 

และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ศกัยภาพ  ตามขนาดของสถานศึกษา  84 

ตารางท่ี  4.16  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันา 

หลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามขนาด 

ของสถานศึกษา    85 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

      หน้า 

ตารางท่ี  4.17  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันา 

ความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาใหมี้คุณลกัษณะ 

ท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพ  

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามขนาดของสถานศึกษา   86 

 



 

 

 

บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมานโยบายการศึกษาของประเทศในส่วนของประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาให้ความส าคญักบัการศึกษาสายสามญัมากกวา่สายอาชีพ  ท าใหน้กัเรียนสนใจศึกษาต่อ
ดา้นอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนก าลงัคนสายอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชา ทั้ง
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การท่องเท่ียวและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอุตสาหกรรม 
ในขณะท่ีผูจ้บอุดมศึกษาหลายสาขาวชิาไม่มีงานท า 

รัฐบาลปัจจุบนัมีความพยายามอยา่งจริงจงัในการแกไ้ขปัญหาการอาชีวศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งในส่วนของการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัการอาชีวศึกษา  การส่งเสริมอาชีวศึกษาเฉพาะทาง  
การสร้างเสริมการศึกษาทวิภาคี  การยกระดบัการอาชีวศึกษาสู่สากล  โดยมีเป้าหมายและสนบัสนุน
ให้มีผูเ้รียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึน  เพื่อตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนของภาคแรงงานอนัจะ
ส่งผลต่อการพฒันาประเทศ 

การจดัการอาชีวศึกษา  ถือว่ามีบทบาทส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในหลายมิติ โดยเฉพาะ 
การผลิตบุคลากรท่ีมีทกัษะทางวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อ
เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก  สืบเน่ืองจาก
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร  ความเหล่ือมล ้าทางสังคม  การรวมตวัของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  การเคล่ือนยา้ยการลงทุนและการเปิดเสรีด้านการค้า  และการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรเป็นสังคมผูสู้งอายุมากข้ึน  ปัจจยัเหล่าน้ี ลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อการพฒันา
ประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม  รัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญัต่อการพฒันาก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา
เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนประเทศให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดสากล  จึงมีการก าหนด
นโยบายต่างๆ เก่ียวกบัการพฒันาก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษานอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่า
ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอ านาจหน้าท่ี 
ตามมาตรา  11  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัคุณภาพและมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษา ไดแ้ก่  
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การพิจารณาเสนอแนะนโยบาย  เป้าหมายการผลิตและแผนพฒันาก าลงัคนดา้นวิชาชีพต่อรัฐมนตรี
ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก ากบัดูแล  และการให้การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา สถาบนั     
และสถานประกอบการ  การจดัสรรงบประมาณและการประกนัคุณภาพภายใน  เพื่อให้การจดั
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นไปอย่างมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ซ่ึงการจดัการอาชีวศึกษา  
และการฝึกอบรมวิชาชีพนั้น  ถือเป็นกระบวนการผลิตและพฒันาก าลังคนเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกบัทิศ
ทางการพฒันาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตร และบริการ รวมทั้งท าให้ประชาชนสามารถประกอบ
อาชีพอิสระและพึ่งพาตนเองได ้

ในการน้ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาดา้นการ
ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ตามค าสั่งคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาท่ี 3/2554 ลงวนัท่ี 7 ธันวาคม 2554 โดยให้คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีกลั่นกรองให้
ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
แผนการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา แผนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู ขา้ราชการพลเรือน และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ และวิทยฐานะส าหรับครูและ
ผู ้บ ริหารสถานศึกษา รวมทั้ งได้แต่งตั้ ง  คณะท างานเฉพาะกิจสนับสนุนการท างานของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การผลิต และแผนพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา ตามค าสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี 1/2555  ลงวนัท่ี 10 มกราคม 2555
จ านวน 3 คณะ ไดแ้ก่ (1) คณะท างานดา้นขอ้มูลนกัเรียน นกัศึกษา ขอ้มูลดา้นแรงงานและ ก าลงัคน
อาชีวศึกษา (2) คณะท างานดา้นขอ้มูลครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (3) คณะท างานดา้นขอ้มูลการ
พฒันาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  โดยให้คณะท างานมีหน้าท่ี ส ารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และจดัท าขอ้มูลรวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต 
และแผนพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา  โดยมีองค์ประกอบของคณะท างาน  เป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงการ
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการไดก้ าหนดกรอบแนวทาง ประกอบดว้ย  1. ดา้นนกัเรียน นกัศึกษา  
ในการก าหนดเป้าหมายการผลิตและแผนพฒันาก าลงัคน  ไดท้  าการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และ
ความเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบักลางจากแนวโน้ม การจา้ง
งานทัว่โลก  การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ผลกระทบต่อก าลงัคนอาชีวศึกษา  
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นก าลงัคนของไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  แนวทางการพฒันา
ก าลงัคนของประเทศภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) นโยบายของรัฐบาลดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  ความตอ้งการก าลงัคนในภาพรวมของประเทศไทย รวมทั้งยุทธศาสตร์ดา้นการ
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ผลิตและพฒันาก าลงัคน  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  และการก าหนดเป้าหมายการผลิตและพฒันาก าลงัคน
อาชีวศึกษา เพื่อก าหนดเป้าหมายการผลิตก าลงัคนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  2. ดา้นครู 
คณาจารย ์และบุคลากรอาชีวศึกษา มุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในดา้นครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
ท่ีจะส่งผลต่อการการผลิตและพฒันาก าลงัคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  และก าหนดแนวทางใน
ดา้นการสร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากรทางการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาให้พอเพียง  การสร้างเสริม
มาตรฐานวิชาชีพ สมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษา  สร้างเสริมคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษาและการสร้าง
โอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา
ให้มีคุณภาพ 3.ด้านการพฒันาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ในการจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ยทุธศาสตร์ การผลิตและแผนพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษายึดแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ดา้นการพฒันาอาชีวศึกษาเป็นหลกัโดยค านึงถึงการพฒันาหลายมิติ 
เช่น ดา้นวชิาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน  ความสามารถดา้นการวจิยั
สมรรถนะทางวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขารับผดิชอบทุกช่วงอายกุารท างาน  โดยจดัใหมี้กระบวนการ
ก ากบัติดตาม การนิเทศการสอน  โดยผูมี้ความรู้และประสบการณ์  เน้นการพฒันาจากการท างาน
จริงร่วมกบัภาคการผลิต ภาคสังคม สมาคมวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง และการ
แข่งขนัทางดา้นตลาดก าลงัคนของอาเซียน 

รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัท าแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579  โดย
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 และแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและขบัเคล่ือนการจดัการศึกษา
อาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาก าลังคนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  ซ่ึงแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
อาชีวศึกษาท่ีส าคญัไว ้6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์  จ  านวน 5 กลยทุธ์  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขดัความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ ประกอบดว้ยกลยทุธ์  จ  านวน 3 กลยทุธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ประกอบดว้ยกลยทุธ์  จ  านวน 4 กลยทุธ์ 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในดา้นการอาชีวศึกษา  
ประกอบดว้ยกลยทุธ์  จ  านวน 2 กลยทุธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจดัการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์  จ  านวน 3 กลยทุธ์  และ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ประกอบดว้ย            
กลยทุธ์ จ  านวน 4 กลยทุธ์ 

โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัเพื่อการขบัเคล่ือนและผลิตก าลงัคนเป็นไปตามความ
ตอ้งการของสังคม  เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  เพื่อพฒันาระบบอาชีวศึกษาไทยให้
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  โดยส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)  ไดก้  าหนดแนวการขบัเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ไวเ้ป็นแผนแม่บทเพื่อให้กบัสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง
น าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว  ผูว้ิจ ัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพฒันา
ศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  จากความส าคัญและบทบาทหน้าท่ีของ
สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาดงักล่าว ในฐานะผูป้ฏิบติัเพื่อให้ตอบสนองต่อการผลิต
ก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาของประเทศ  และตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานสู่สากลใน
การพฒันาประเทศในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม   สถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ขบัเคล่ือนนโยบายตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษาดงักล่าว  และดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจ
ศึกษาเก่ียวกบัแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคน
ดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ทั้ง 4 กลยุทธ์ 
ดงัน้ี 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ศกัยภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาให้

มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  เพื่อเป็นการศึกษาและกระตุน้การขบัเคล่ือนนโยบายดา้น
การผลิตก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาในการพฒันาประเทศ 
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ผู ้วิจัยต้องการศึกษาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  วา่ไดมี้การด าเนินการ
เป็นอย่างไร พบปัญหาอะไร รวมถึงมีขอ้เสนอแนะอย่างไร เพื่อจะไดท้ราบผลการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานวา่เป็นไปตามแผนหรือไม่  ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อการขบัเคล่ือน
นโยบายดงักล่าวสู่การปฏิบติัจริงของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาอ่ืนๆ ตามแผนงานและโครงการท่ีเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา อนัจะส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาและการเตรียมก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 
ค ำถำมกำรวจัิย 

1. การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2560-2579 ของสถานศึกษาสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใตอ้ยูร่ะดบัมาก 

2. การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  ตามขนาดของสถานศึกษา  
แตกต่างกนั 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2560-2579 ของสถานศึกษาสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้

2. เพื่อเปรียบเทียบการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ ตามขนาดของ
สถานศึกษา 

3. เพื่อศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันา
ศกัยภาพก าลงัคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการพฒันา
ประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต ้
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ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
  งานวิจยัน้ีศึกษาการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ มีจ  านวน  4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพฒันาก าลังด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ               
ท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ศกัยภาพ 
 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันา
ประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาให้
มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูบ้ริหารและครู  สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ 

จ  านวน 27 สถานศึกษา  
   2.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี  คือผูบ้ริหารและครูผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัแผนงาน  
และโครงการของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ จ  านวน 81 คน  โดยผูว้ิจยัเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งน้ี  เพื่อให้ไดก้ลุ่มคนท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัท าแผนงานและโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

ตัวแปรทีศึ่กษำ 

        ตัวแปรต้น  ไดแ้ก่  ต าแหน่งงาน  เพศ  ช่วงอายุ  ระดบัการศึกษาสูงสุด  ประสบการณ์
การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั  และขนาดของสถานศึกษา 

ตัวแปรตำม  
ผลการขบัเคล่ือนสถานศึกษาดา้นการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มี

สมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2560-2579ของสถานศึกษา สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษาภาคใต ้

3. ขอบเขตด้ำนเวลำ ช่วงปีการศึกษา 2562 
4. ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่สถานศึกษาอาชีวศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้  
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ค ำจ ำกดัควำมในกำรวจัิย 

1. ผู้บริหำร หมายถึง หัวหน้าสถานศึกษารวมถึงรองหัวหน้าสถานศึกษา  ท่ีได้รับการ
แต่งตั้งให้ปฏิบติัหน้าท่ีในการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคใต ้ 

2. ครูผู้ที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับแผนงำน และโครงกำรของสถำนศึกษำ  หมายถึง ครูผูท่ี้ไดรั้บ
การมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีจดัท าแผนงาน และโครงการของสถานศึกษา สังกัดสถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคใต ้ 

3. นโยบำย  หมายถึง  หลกัการและวิธีปฏิบติัท่ีมีการก าหนดไว ้ ซ่ึงถือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการของหน่วยงาน 

4. กำรขับเคล่ือน หมายถึง การด าเนินงานท่ีน าไปสู่การปฏิบติัตามแผนงานและโครงการ
ของยทุธศาสตร์ 

5. กำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ  ตำมแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.
2560-2579  หมายถึง การด าเนินงานท่ีน าไปสู่การปฏิบติัตามแผนงานและโครงการ  ซ่ึงถือเป็น
แนวทางในการด าเนินการด้านการพฒันาศกัยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  4 กลยทุธ์  ดงัน้ี 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพฒันาก าลงัด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะ               
ท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ศกัยภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ 
กลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา

ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

6. สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้  หมายถึง สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศกฎกระทรวงให้สถาบนัการศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกนั  
ช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2556 เพื่อจดัตั้งเป็นสถาบนัการศึกษาขั้นสูง ผลิตบุคลากรสายอาชีพท่ีเช่ียวชาญ 
ช านาญงาน เขา้สู่ตลาดแรงงาน โดยรองรับการศึกษาขั้นสูงระดบัปริญญาตรี ทั้งน้ี ทุกหลกัสูตรท่ีเปิด
สอนใชก้รอบมาตรฐานการศึกษา ดงัน้ี 
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ปวช. : มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
ปวส. : มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
ปริญญาตรี : มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบติัการ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้มีทั้งส้ิน 3 สถาบนั รวมสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ทั้งส้ินจ านวน 
27 สถานศึกษา ประกอบดว้ย  

1) สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้1 (ฝ่ังอ่าวไทย) จ านวน 11 สถานศึกษา  
2) สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้2 (ฝ่ังอนัดามนั) จ านวน 7 สถานศึกษา และ  
3) สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 (ฝ่ังชายแดน) จ านวน 9 สถานศึกษา   

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงผลการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพ
ก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตาม
แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้

2. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา  
สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้

3. ผลจากการศึกษาจะได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล และกระตุ้นการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา  
สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้สู่การปฏิบติัจริงของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคใต ้ และวิทยาลยัอาชีวศึกษาอ่ืนๆ อนัจะส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพต่อไป 
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ตามยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  
กระทรวงศึกษาธิการ  ดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 

 
กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 

1. ต าแหน่งงาน   
2. เพศ   
3. ช่วงอาย ุ  
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด   
5. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั   
6. ขนาดของสถานศึกษา 
 
 
      

การขบัเคล่ือนของสถานศึกษา  สังกดั
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ 
- การด าเนินงานตามแผนงาน 
- การด าเนินงานตามโครงการ 



 

 

 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสภาพการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้น
การอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันา
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้  จึงไดศึ้กษา
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. สถาบนัการอาชีวศึกษา 
3. สถานศึกษาในสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้
4. อาชีวศึกษา การปรับเปล่ียนท่ีคาดหวงั 
5. แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 
6. แนวทางการน านโยบายสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมและการก ากับติดตาม

ประเมินผล  
6.1 แนวทางการน านโยบายสู่การปฏิบติัโดยการมีส่วนร่วม 
6.2 การก ากบัติดตามและประเมินผลการน านโยบายสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

 7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Office of the Vocational Education Commission) 

   ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ีท าการ  319  วงัจนัทรเกษม  ถนนราชด าเนิน
นอก  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300  วนัก่อตั้ง19 สิงหาคม พ.ศ. 2484  (71 ปี)   
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) หรือ "กรมอาชีวศึกษา" (เดิม) เป็นหน่ึงในห้า
หน่วยงานหลกัของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบก ากบัดูแลงานการศึกษาในดา้นการ
อาชีวศึกษา เป็นส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ  ไดมี้การ
ปรับปรุงโครงสร้างท าให้ กรมอาชีวศึกษา เปล่ียนสถานะเป็น "ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา" 

แนวคิดในการริเร่ิมอาชีวศึกษา 

  แนวคิดการจดัการศึกษาอาชีพ มีมาตั้งแต่สมยัท่ีประเทศไทยเร่ิมมีอาชีพหัตกรรมมากข้ึน
นอกเหนือไปจากอาชีพกสิกรรม อาชีวศึกษาเร่ิมอย่างเป็นระบบเม่ือได้รับการบรรจุในโครงการ
ศึกษา พ.ศ. 2441 เป็นการศึกษาพิเศษ หมายถึง การเรียนวิชาเฉพาะ เพื่อให้เกิดความช านาญ โดยจดั
การศึกษา 2 ประเภทคือ โรงเรียนสามญัศึกษา สอนวิชาสามญั และโรงเรียนวิสามญัศึกษา  สอนวชิา
เพื่อออกไปประกอบอาชีพ 

ในปี พ.ศ. 2453 ได้จัดตั้ งโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรก คือ โรงเรียนพาณิชยการท่ี                          
วดัมหาพฤฒาราม และวดัราชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จดัตั้งโรงเรียนเพาะช่าง และปี พ.ศ. 2460 จดัตั้ง
โรงเรียนฝึกหดัครูประถมกสิกรรม 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 ก าหนดว่าวิสามัญศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิชาชีพ                        
ซ่ึงจดัใหเ้หมาะสมกบัภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หตัถกรรม และพาณิชยการ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้
ส าหรับประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2479 
ไดป้รากฏค าวา่ "อาชีวศึกษา" เป็นคร้ังแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย  โดยแบ่งออกเป็น        
3 ชั้น คือ อาชีวศึกษา ชั้นต้น กลาง และสูง รับนักเรียนจากโรงเรียนสามญัศึกษาของทุกระดับ
ประโยค 

ปี พ.ศ. 2481 พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนั) ให้จดัตั้งกรมใหม่ข้ึน 2 กรม คือ กรมสามญัศึกษา มีหน้าท่ีจดั
การศึกษาสายสามญั และกรมวชิาการ มีหนา้ท่ีจดัการศึกษาสายอาชีพ 

ปี พ.ศ. 2484 ไดมี้พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484 ซ่ึงตราข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 18 สิงหาคม 2484 และมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วนัท่ี                           
19 สิงหาคม 2484 กระทรวงธรรมการได้เปล่ียนช่ือเป็น กระทรวงศึกษาธิการ และตั้ งกรม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2484
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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อาชีวศึกษาข้ึนแทนกรมวิชาการ ดงันั้น กรมอาชีวศึกษา จึงไดต้ั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั เม่ือวนัท่ี                          
19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 

ในวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 ราชกิจจานุเบกษา ไดท้  าการเผยแพร่ค าสั่งหวัหนา้ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ท่ี 8/2559 ซ่ึงมีสาระส าคญัคือใหโ้อนอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หรือ สช. ในส่วนท่ีดูแลการอาชีวศึกษาให้มาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลท าให้การอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนถูกควบรวมเขา้ดว้ยกนั
โดยมีผลตั้งแต่  วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2559 
การจัดตั้งวทิยาลยัเทคนิค 

ปี พ.ศ. 2495 ไดเ้ร่ิมจดัตั้งวิทยาลยัเทคนิค ในสังกดั กองวิทยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา 
ทั้งหมด 5 แห่ง โดยเป็นวทิยาลยัเทคนิคหลกัทัว่ประเทศ 4 แห่ง คือ วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ-กรุงเทพ 
(พ.ศ. 2495), วทิยาลยัเทคนิคภาคใต-้สงขลา (พ.ศ.2497), วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ-
นครราชสีมา (พ.ศ. 2499) และ  วิทยาลัยเทคนิคภาคพาย ัพ-เชียงใหม่ (พ.ศ. 2500)  รวมทั้ ง
วทิยาลยัเทคนิคธนบุรี - ธนบุรี (พ.ศ. 2503) 

ปี พ.ศ. 2502 ไดรั้บความช่วยเหลือจากประเทศเยอรมนี  ในการจดัตั้งโรงเรียนเทคนิคพระ
นครเหนือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ในสังกดักองโรงเรียนพาณิชย ์ กรมอาชีวศึกษา  และได้ยก
ฐานะในปี พ.ศ. 2507 เป็นวิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ  โดยไดรั้บการพฒันาและเปิดสอนจนถึง
ระดบั ปวส. 

ปี พ.ศ. 2503 ไดรั้บความช่วยเหลือจากประเทศญ่ีปุ่น  ในการจดัตั้งศูนยฝึ์กโทรคมนาคม
นนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี  ในสังกดักองโรงเรียนพาณิชย ์ กรมอาชีวศึกษา  และไดย้กฐานะในปี         
พ.ศ. 2507  เป็นวทิยาลยัโทรคมนาคมนนทบุรี  โดยไดรั้บการพฒันาและเปิดสอนจนถึงระดบั ปวส. 

ปี พ.ศ. 2506 ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศเยอรมนี  ในการจดัตั้ งวิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  ในสังกดักองโรงเรียนพาณิชย ์ กรมอาชีวศึกษา  โดยไดรั้บการพฒันา
และเปิดสอนจนถึงระดบั ปวส. 

ปี พ.ศ. 2512 ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรีย  ในการจดัตั้งโรงเรียนเทคนิค          
สัตหีบ จงัหวดัชลบุรี  สถานศึกษาหลายแห่งไดรั้บการพฒันาและเปิดสอนจนถึงระดบั ปวส. โดยใน
ปี พ.ศ. 2512 ได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัย  ซ่ึงแห่งแรกคือ วิทยาลยัพณิชยการ        
พระนคร  จนถึงปี พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษามีวิทยาลยัอยู่ในสังกดั  จ  านวน 90 แห่ง  ในจ านวน
สถานศึกษาทั้งส้ิน 159 แห่ง 

ปี พ.ศ. 2513 รวมโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่าง 4 จงัหวดั คือ อ่างทอง ราชบุรี 
บุรีรัมย ์และพทัลุง 

https://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2484
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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 การยุบรวมโอนวทิยาลยั          
ปี พ.ศ. 2514 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้ ง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดยรวม

วทิยาลยัเทคนิคธนบุรี, วทิยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ  และวทิยาลยัโทรคมนาคมนนทบุรี  ในสังกดั
กรมอาชีวศึกษาไปรวมเป็นสถาบนั และเปิดสอนถึงระดบั ปริญญาตรี 

ปี พ.ศ. 2515 ให้ วิทยาลัยวิชาการก่อสร้างบางพลัด เข้ารวมกับสถาบันเทคโนโลยี                       
พระจอมเกล้า และประกาศคณะปฏิวติัฉบับท่ี 217 พ.ศ. 2515 ให้โอนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพ              
เคล่ือนท่ี 36 แห่ง ของกรมอาชีวศึกษาไปกรมสามญั 

ปี พ.ศ. 2518 ไดมี้พระราชบญัญติัจดัตั้ง วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ข้ึนโดยแยก
วิทยาลยั 28 แห่งออกจาก กรมอาชีวศึกษา เปิดสอนถึงระดบัปริญญาตรี และไดโ้อนศูนยฝึ์กต่อเรือ
หนองคายของส านักงานพลังงานแห่งชาติมาอยู่ในสังกัด กรมอาชีวศึกษา  โดยเปล่ียนช่ือเป็น                
โรงเรียนอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย 

ปี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนเทคนิค โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนการช่างใน 65 วทิยาเขต 
และยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรม 12 แห่งเป็นวทิยาลยั 

ปี พ.ศ. 2522 ไดมี้การโอน  วทิยาลยัเกษตรกรรมเจา้คุณทหาร  ไปสังกดัสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ ประกาศใชห้ลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) และจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรม
และพฒันาอาชีวศึกษา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) รับนักเรียนผูจ้บมัธยมศึกษา ตอนปลาย โปรแกรมวิชาสามญัเข้าเรียนวิชาชีพ           
เป็นเวลา 2 ปี 
วทิยาลยัการอาชีพ 

ปี พ.ศ. 2530 ไดมี้การจดัตั้ง "วทิยาลยัการอาชีพ" ในพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร และแม่ฮ่องสอน 
โดยมีเป้าหมายท่ีจะจดัการศึกษาทุกประเภทวชิาชีพและทุกหลกัสูตร ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนสารพดัช่างวงัไกลกงัวล ไดย้กวิทยฐานะเป็นวิทยาลยัการอาชีพวงั
ไกลกงัวล สืบเน่ืองจาก ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
เสด็จพระราชด าเนิน ทอดพระเนตร การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นของโรงเรียนสารพดัช่างวงัไกล
กงัวลและ ทรงมีพระราชด ารัส ให ้ เปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัร(ปวช.) และระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อ
รองรับนกัเรียนจากโรงเรียนวงัไกลกงัวล และโรงเรียนมธัยมในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง 

ปี พ.ศ. 2535-2539 ไดมี้การจดัตั้งวิทยาลยัเพิ่มข้ึนอีกจ านวน 93 แห่ง เฉพาะโครงการจดัตั้ง
วทิยาลยัการอาชีพ ระดบัอ าเภอ 60 แห่ง วิทยาลยัสารพดัช่าง 25 แห่ง และอีก 8 แห่ง มีวตัถุประสงค์
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสู่ทอ้งถ่ิน สนบัสนุน การพฒันาชนบท เพื่อผลิตก าลงัคน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ดา้นวิชาชีพในระดบัช่างก่ึงฝีมือ และช่างเทคนิค ให้ตรงกบัความตอ้งการ ของตลาด แรงงาน และ
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ปี พ.ศ. 2540 การอาชีวศึกษาโดยนายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ในขณะนั้น ไดจ้ดัตั้งวิทยาลยัการอาชีพ 70 แห่ง วิทยาลยัเทคนิค 19 แห่ง และวิทยาลยับริหารธุรกิจ
และการท่องเท่ียว 2 แห่ง 
วทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2550 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                         
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ  ได้ร่วมกันจัดท า  "โครงการจัดตั้ งโรงเรียนเทคโนโลยี                   
ฐานวิทยาศาสตร์น าร่อง"  โดยมีวิทยาลัยการอาชีพพานทอง  เป็นสถานศึกษาน าร่องแห่งแรก                
และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2550 เพื่อผลิตคนท่ีมีความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีทักษะด้านช่างออกไปสร้างสรรค์นวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัให้กบัภาคการผลิตและบริการของ
ประเทศ 

ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศเปล่ียนช่ือวิทยาลยัการอาชีพพานทองเป็น
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)  เม่ือวนัท่ี 21พฤษภาคม 2552 เพื่อรองรับ
การขยายผลของนกัเรียนโรงเรียนเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบของหอ้งเรียนพิเศษใน
สถาน ศึกษา ท่ี มี อยู่ เ ดิ ม  ( school in school)  (ส านัก ง านคณะกรรมการก ารอา ชีว ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
2.2 สถาบันการอาชีวศึกษา  (Vocational Education Institution)  

  เป็นกลุ่มสถาบนัรัฐในประเทศไทย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก่อตั้ง            
เม่ือปี พ.ศ. 2555 เพื่อเปิดการสอนหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปว.ช.) ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี (ทล.บ.) โดยใช้
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลย ีหรือสายปฏิบติัการ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
   ตามค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2556 - 2561 ก าหนดมาตรฐาน

หลกัสูตรและสาขาวชิา 9 ประเภทวชิา 51 สาขาวชิา ดงัน้ี 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%96
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%96
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%96
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%96
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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ล าดับ กลุ่ม / ประเภทวชิา สาขาวชิา 

1 อุตสาหกรรม  ช่างยนต ์
 ช่างกลโรงงาน 
 ช่างซ่อมบ ารุง 
 ช่างต่อเรือ 
 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 
 ช่างเช่ือมโลหะ 
 ช่างไฟฟ้าก าลงั 
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 โทรคมนาคม 
 มคคาทรอนิกส์ 
 ช่างก่อสร้าง 
 สถาปัตยกรรม 
 ส ารวจ 
 โยธา 
 ช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
 ช่างพิมพ ์
 อุตสาหกรรมยาง 
 เทคนิคแวน่ตาและเลนส์ 
 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

สุตสาหกรรมฟอกหนงั 
2 พาณิชยกรรม  การบญัชี 

 การตลาด 
 การเลขานุการ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ธุรกิจคา้ปลีก 
 ธุรกิจสถานพยาบาล 
 การประชาสัมพนัธ์ความ 
 ภาษาต่างประเทศ 
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 การจดัการดา้นความปลอดภยัปลอดภยั 

ล าดับ กลุ่ม / ประเภทวชิา สาขาวชิา 

3 ศิลปกรรม  วจิิตรศิลป์ 
 การออกแบบ 
 ศิลปหตักรรม 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั 
 ศิลปกรรมเซรามิก 
 การถ่ายภาพและวดีีทศัน์. 
 เทคโนโลยศิีลปกรรม 
 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 ศิลปการดนตรี 
 ศิลปหตัถกรรมรูปพรรณและเคร่ืองประดบั 
 เคร่ืองประดบัอญัมณี 
 ช่างทองหลวง 
 การพิมพส์กรีน 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 
4 คหกรรม  แฟชัน่และส่ิงทอ 

 อาหารและโภชนาการ 
 คหกรรมศาสตร์ 
 เสริมสวย 

ธุรกิจคหกรรม 
5 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ 
6 ประมง  เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

แปรรูปสัตวน์ ้า 
7 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  การโรงแรม 

การท่องเท่ียว 
8 อุตสาหกรรมส่ิงทอ  เทคโนโลยส่ิีงทอ 

 เคมีส่ิงทอ 
เทคโนโลยเีคร่ืองนุ่งห่ม 
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ล าดับ กลุ่ม / ประเภทวชิา สาขาวชิา 

9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

  ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี 552/2557 ปี พ.ศ. 2557  ก าหนด
มาตรฐานหลกัสูตรและสาขาวิชา และการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2558 - 2561 มี 9 ประเภทวิชา 
และสาขาวชิาต่างๆ ดงัน้ี 
ล าดับ กลุ่ม / ประเภทวชิา สาขาวชิา 
1 อุตสาหกรรม  เทคนิคเคร่ืองกล 

 เทคนิคการผลิต  
 ไฟฟ้า 
 อิเล็กทรอนิกส์ 
 ช่างก่อสร้าง 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
 เทคนิคสถาปัตยกรรม 
 ส ารวจ 
 เทคนิคพลงังาน 
 เทคนิคกายอุปกรณ์ 
 โยธา 
 เทคโนโลยยีาง 
 เทคนิคโลหะ 
 เขียนแบบเคร่ืองกล 
 เทคนิคอุตสาหกรรม 
 การพิมพ ์
 เทคโนโลยกีารต่อเรือ 
 เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
 เคร่ืองมือวดัและควบคุม 
 เคมีอุตสาหกรรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)


18 
 

ล าดับ กลุ่ม / ประเภทวชิา สาขาวชิา 

  

 ปิโตรเคมี 
 ช่างอากาศยาน  
 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์
 เทคโนโลยปิีโตรเลียม 
 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
 การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 
 ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง  
 เทคนิคข้ึนรูปพลาสติก 

เทคนิคเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ  
2 บริหารธุรกิจ  การบญัชี 

 การตลาด  
 การเลขานุการ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 การจดัการธุรกิจคา้ปลีก 
 การจดัการโลจิสติกส์ 
 การจดัการส านกังาน 
 การเงินและการธนาคาร 
 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 ธุรกิจสถานพยาบาล 
 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 การจดัการทัว่ไป 

ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
3 ศิลปกรรม วจิิตรศิลป์ 

การออกแบบ 
ศิลปหตักรรม 
เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั 
เทคโนโลยเีซรามิค 
การถ่ายภาพและมลัติมีเดีย 
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เทคโนโลยศิีลปกรรม 

ล าดับ กลุ่ม / ประเภทวชิา สาขาวชิา 

  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
ศิลปหตัถกรรมรูปพรรณและเคร่ืองประดบั 
เคร่ืองประดบัอญัมณี 
การออกแบบเคร่ืองประดบัและอญัมณี 
ช่างทองหลวง 
ดนตรีและเทคโนโลยี 
การพิมพส์กรีน บรรณาธิการกิจ 
ออกแบบนิเทศศิลป์ บรรณาธิการกิจ 

4 คหกรรม เทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอ 
เทคโนโลยกีารออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ 
เทคโนโลยส่ิีงทอและเคร่ืองนุ่มห่ม 
อาหารและโภชนาการ 
เพิ่มเติมสาขางานเชพอาหารนานาชาติ 
อุตสาหกรรมอาหาร 
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยคีวามงาม 
ธุรกิจคหกรรม 
การดูแลผูสู้งอายุ 
เชฟอาหารไทย 

5 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ 
พืชศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
สัตวรักษ ์
ช่างกลเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรมบรรณาธิการกิจ 
เทคโนโลยภูีมิทศัน์ 
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ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ บรรณาธิการกิจ 

ล าดับ กลุ่ม / ประเภทวชิา สาขาวชิา 

6 ประมง เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
แปรรูปสัตวน์ ้า 

7 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว การโรงแรม 
การท่องเท่ียว 
การจดัการธุรกิจท่องเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
การจดัประชุมและนิทรรศการ 
การโรงแรม 
สปาและความงาม 

8 อุตสาหกรรมส่ิงทอ เทคโนโลยส่ิีงทอ 
เคมีส่ิงทอ 
เทคโนโลยเีคร่ืองนุ่งห่ม  
เทคโนโลยกีารทอผา้ไหมและผา้พื้นเมือง 

9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
ซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวั 
คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชนั 
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หลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบัติการ 

  การเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรีในสถาบนัการอาชีวศึกษา ใช้มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ปัจจุบนัเปิดสอน 6 สาขาวชิา 

ดงัน้ี  

(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 

 

2.3 สถานศึกษาในสังกดัสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  หมายถึง สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ

กฎกระทรวงใหส้ถาบนัการศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกนั  ช่วงปี 

พ.ศ. 2555 - 2556 เพื่อจดัตั้งเป็นสถาบนัการศึกษาขั้นสูง ผลิตบุคลากรสายอาชีพท่ีเช่ียวชาญ ช านาญ

งาน เขา้สู่ตลาดแรงงาน โดยรองรับการศึกษาขั้นสูงระดบัปริญญาตรี ทั้งน้ี ทุกหลกัสูตรท่ีเปิดสอน

ใชก้รอบมาตรฐานการศึกษา ดงัน้ี 

ปวช. : มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ปวส. : มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

ปริญญาตรี : มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสาย

ปฏิบติัการสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้มีทั้งส้ิน 3 สถาบนั ประกอบดว้ย  

1. สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้1 (ฝ่ังอ่าวไทย) จ านวน 11 วทิยาลยั ประกอบดว้ย

1) วิทยาลยัเทคนิคชุมพร 2) วิทยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3) วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี                        

4) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 5)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 6)  วิทยาลัย

ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 7) วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 8) วิทยาลัยเทคนิคสิชล 9) วิทยาลัย

ล าดับ กลุ่ม / ประเภทวชิา สาขาวชิา 
1 อุตสาหกรรม เทคโนโลยยีานยนต ์                             

เทคโนโลยไีฟฟ้า 
เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

2 บริหารธุรกิจ การตลาด                                                       
บญัชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%96
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%96
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เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 10) วิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช 

และ  11) วทิยาลยัเทคนิคพทัลุง 

2. สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้2 (ฝ่ังอนัดามนั) จ  านวน 7 วทิยาลยั ประกอบดว้ย 
1) วิทยาลยัเทคนิคระนอง 2) วทิยาลยัเทคนิคพงังา 3) วิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต 4) วิทยาลยัเทคนิคกระบ่ี    
5) วทิยาลยัเทคนิคตรัง 6) วทิยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต และ 7) วทิยาลยัสารพดัช่างตรัง 

3. สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 (ฝ่ังชายแดน) จ านวน 9 วิทยาลยั ประกอบดว้ย 
1) วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  3) วิทยาลัยการอาชีพปัตตา นี                         
4) วิทยาลยัเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานี 5) วิทยาลยัเทคนิคยะลา 6) วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ยะลา  7) วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่  8) วิทยาลยัอาชีวศึกษาสงขลา  และ 9) วิทยาลยัเทคนิคสตูล
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 
 
2.4 อาชีวศึกษาการปรับเปลีย่นทีค่าดหวงั   
  อาชีวศึกษาการปรับเปล่ียนท่ีคาดหวงั  บุคลากรคือองค์ประกอบท่ีมีส่วนอย่างส าคญัใน
ความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ร ประเทศท่ีพฒันาแลว้ประกอบไปดว้ยประชาชนท่ีมีคุณภาพและการ
บริหารงานของผูป้กครองประเทศท่ีอยู่ในระดบัดีเยี่ยม  ประชาชนจะมีคุณภาพไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บ
การศึกษาอย่างดีต่อเน่ืองมาตามล าดับ ตั้ งแต่ระดับปฐมวยั ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึง
อุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา  และควรใหก้ารศึกษากบัประชาชนไปจนตลอดชีวติ   

การเปล่ียนแปลงประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท าให้ผูบ้ริหารประเทศไดต้รวจสอบ
ขอ้มูลและพบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการศึกษาของชาติประการหน่ึงซ่ึงส าคญัมากคือ  การศึกษาสาย
สามญัมากกวา่สายอาชีพ  ส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนก าลงัคนสายอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชา ในขณะ
ท่ีผูจ้บอุดมศึกษาหลายสาขาวิชาไม่มีงานท า  รัฐบาลปัจจุบนัมีความพยายามอยา่งจริงจงัในการแกไ้ข
ปัญหาการอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง ในการยกระดบัการอาชีวศึกษาสู่สากล  โดยมีเป้าหมายและ
สนับสนุนให้มีผูเ้รียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนของภาค
แรงงานอนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ 

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  ตระหนกัถึงความส าคญั
ของการศึกษาในสายวิชาชีพ  จึงตั้ งคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาข้ึน โดยมีหน้าท่ีศึกษา 
ติดตาม  การจดัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในดา้นต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา  เสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  สภานิติบญัญติั
แห่งชาติและรัฐบาลตามล าดบั โดยไดเ้ร่ิมภารกิจตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2558 ในช่ือ "คณะท างาน
ศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษา"  ต่อมายกฐานะเป็น "คณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางปฏิรูป
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การอาชีวศึกษา" และเปล่ียนแปลงเป็น "คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา" เม่ือวนัท่ี  11 
พฤศจิกายน 2559  และไดเ้สนอรายงานต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ซ่ึงส่งต่อไปยงัรัฐบาลแลว้ 7 เร่ือง 
ไดแ้ก่  

1. ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการแกไ้ขปัญหาการอาชีวศึกษา ในประเด็นการบริหารจดัการ
ดา้นต่างๆ ตั้งแต่ทรัพยากร หลกัสูตร ตลอดจนการกระจายโอกาส และลดความเหล่ือมล ้า 

2. แนวทางในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  ระบบทวิภาคีเป็นการศึกษาท่ีอาศยัความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนักับสถานประกอบการท่ีท าให้เกิดผลดีในภาพรวม  คือใช้งบประมาณ
แผ่นดินน้อยลง นักศึกษา (และครูในสถานศึกษา) มีโอกาสติดตามการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ตลอดเวลา มีคุณสมบติัตามความตอ้งการของสถานประกอบการ  และท่ีส าคญัคือมีงานท าทนัทีท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

3. ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการบริหารจดัการศูนยเ์ครือข่ายก าลงัคนอาชีวศึกษา ระบบศูนย์
ขอ้มูลก าลงัคนอาชีวศึกษาเป็นช่องทางส าคญัในการสืบคน้ขอ้มูลและเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งผูเ้รียน
อาชีวศึกษา (และผูส้ าเร็จการศึกษาแลว้) ภาคประกอบการ และสถานศึกษา โดยไดมี้การจดัตั้ง "ศูนย์
เครือข่ายก าลงัคนอาชีวศึกษา (www.vcop.go.th)" ข้ึน  แต่ยงัตอ้งมีการปรับปรุงทั้ง Software และ 
Hardware 

4. แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการสถาบนัการอาชีวศึกษา สมควรด าเนินการ
ตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และแกไ้ขเพิ่มเติมในบางประเด็น 

5. แนวทางการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ทวิ
ศึกษา) ทวิศึกษา เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาร่วมระหวา่งสายสามญัและสายวิชาชีพ เป็นการเพิ่ม
โอกาสใหน้กัเรียนสายสามญัในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีทางเลือกมากข้ึน 

6. ขอ้เสนอแนะในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา  การปฏิรูปการศึกษาคือรากฐานของการ
ปฏิรูปประเทศ  สมควรประกาศเป็นวาระแห่งชาติและเนน้ย  ้าให้มีการบริหารจดัการอยา่งเท่าเทียม
กนัในสองเส้นทางหลกัคือเส้นทางสายสามญัและสายวชิาชีพ 

7. เง่ือนไขหลกัของความส าเร็จในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปัจจุบนัระบบ
ทวภิาคีจ าเป็นตอ้งน าพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2557 มาใชโ้ดย
อนุโลม  จึงสมควรด าเนินการใหมี้กฎหมายท่ีส่งเสริมการจดัการศึกษาระบบทวภิาคีเป็นการเฉพาะ 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากรายงานทั้ง 7 เร่ืองมีจ านวนมาก โดยสาระคือ แนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการการอาชีวศึกษาในปัจจุบนั และขอ้เสนอเชิง
นโยบายในการปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  และเพิ่มเติมในส่วนของหลกัสูตร ผูส้อน ผูเ้รียน การบริหาร
จดัการรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินการผลิตก าลงัคนสายวชิาชีพยุคใหม่ ทนั
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ต่อการพฒันาประเทศตามแผนแม่บทต่างๆ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สมควรเร่งด าเนินการใน
ประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 

- ก าหนดให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ โดยเนน้ย  ้าวา่การศึกษาของประเทศมี
สองเส้นทางหลกัคือ เส้นทางสายอุดมศึกษา และเส้นทางสายอาชีวศึกษา 

- ปรับปรุงหลกัสูตรอาชีวศึกษาทั้งระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปริญญาตรีสายปฏิบติัการและเทคโนโลย ีบณัฑิตศึกษา และหลกัสูตรการผลิตครูอาชีวศึกษา
ให้ทนัสมยั รวมถึงก าหนดกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ตลอดจนมาตรฐานเองโดยไม่ตอ้งอิงกบัส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา และขอให้คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนก าหนดอตัรา
เงินเดือนเช่นเดียวกนักบัสายอุดมศึกษา 

- ปรับปรุงพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา 2551 ให้สถาบนัการอาชีวศึกษาเป็นนิติบุคคล 
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณและให้สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีในการ
บริหารงานบุคคลในสถาบนัตลอดจนเร่งรัดให้มีการด าเนินการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่
สถาบนัการอาชีวศึกษา (ตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา 2551) 

- ใหมี้กฎหมายควบคุมการประกอบวชิาชีพของผูจ้บการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
(เฉพาะอาชีพท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายและความเสียหายต่อสาธารณชน) ร่างพระราชบญัญติัการ
อาชีวศึกษาเอกชน ร่างพระราชบญัญติัช่างเทคนิคและร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัการศึกษา
ระบบทวภิาคี 

ทั้งน้ี โดยมีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการเร่ืองต่างๆ ดว้ย  เพื่อให้เป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนไปสู่อาชีวศึกษา 4.0  (รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์  คณะอนุกรรมาธิการการ
อาชีวศึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  สภานิติบญัญติัแห่งชาติ) 

 
2.5  แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 

สาระส าคัญของแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 
2.5.1  แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา 

หลกัการจดัการอาชีวศึกษา  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการ

จดัการศึกษาในด้านวิชาชีพสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและ

พฒันาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการ

ยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยน า

ความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู ้รับการศึกษาให้มีความรู้
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ความสามารถในทางปฏิบติัและมีสรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือ

ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 

2.5.1.1 ภารกิจของการจดัการอาชีวศึกษา ในการจดัการอาชีวศึกษามีภารกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

2.5.1.1.1 การจดัการอาชีวศึกษา เป็นการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวชิาชีพ ในระดบั

ฝีมือ (ปวช.) ระดบัเทคนิค (ปวส.) ระดบัเทคโนโลย ี(ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ) 

2.5.1.1.2 การฝึกอบรมวชิาชีพ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทกัษะอาชีพ 

2.5.1.2 ค่านิยมอาชีวศึกษา ในการจดัการอาชีวศึกษามีค่านิยมท่ีเป็นเป้าหมายหลกัในการ

ปลูกฝังท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

2.5.1.2.1 คุณธรรม (Merit) หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและ

สังคมซ่ึงมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา เป็นค่านิยมทางวฒันธรรม ประเพณี หลัก

กฎหมาย และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2.5.1.2.2 คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวฒิุการอาชีวศึกษาแต่ละระดบั 

2.5.1.2.3 ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถและทกัษะในการจดัการ

และการพฒันางาน รวมทั้งการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

2.5.1.2.4 ความเป็นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และความสามารถ

ในดา้นวขิาชีพ รวมทั้งการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ในดา้นวชิาชีพเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ 

2.5.2  วสัิยทัศน์ของแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 

  “ผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความ
ตอ้งการในการพฒันาประเทศ” 

2.5.3  พนัธกจิของแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 

การจดัการอาชีวศึกษา มีพนัธกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
2.5.3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพฒันาก าลังคนด้านวิชาชีพ

สอดคล้องกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานในระดบัสากล 

2.5.3.2 ขยายโอกาสการศึกษาวชิาชีพใหก้บัประชาชนทุกช่วงวยั 
2.5.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการอาชีวศึกษาภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลโดย

อาศยัเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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2.5.3.4 พฒันางานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อ
การจดัการอาชีวศึกษาและพฒันาวชิาชีพ  

2.5.3.5 พฒันาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมี้คุณภาพดว้ยวธีิท่ีหลายหลาย 
2.5.4 วตัถุประสงค์ของแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 

2.5.4.1 เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็น
มืออาชีพ 

2.5.4.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวชิาชีพกบัประชาชนทุกช่วงวยั 
2.5.4.3 เพื่อน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
2.5.4.4 เพื่อพฒันางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้

อาชีวศึกษา 
2.5.4.5 เพื่อพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

วชิาชีพ 
2.5.5 เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 

2.5.5.1 ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอยา่งนอ้ย 
3 ดา้น 

2.5.5.2 ดา้นคุณลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์ ไดแ้ก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยและทกัษะทางปัญญา 

2.5.5.3 ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ไดแ้ก่ การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศการพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติัการ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ การประยกุตใ์ชต้วัเลขและการจดัการและการพฒันางาน 

2.5.5.4 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการใชท้กัษะในสาขาวชิาชีพสู่การปฏิบติัจริง และความสามารถในการประยุกตสู่์
อาชีพ 

2.5.6 ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา 
2.5.6.1 การจดัการอาชีวศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
2.5.6.2 การผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศ 
2.5.6.3 การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 
2.5.6.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในดา้นการอาชีวศึกษา 
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2.5.6.5 การจดัการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2.5.6.6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

2.5.7 กรอบแนวคิดของแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 

จากการวเิคราะห์สาระส าคญัของแนวคิดการจดัการอาชีวศึกษา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 

วตัถุประสงค ์ยทุธศาสตร์ และเป้าหมายในการพฒันาการอาชีวศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบ

แนวคิดของแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 

จากกรอบแนวคิดของแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 แสดงให้เห็นถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพฒันาการอาชีวศึกษา ไดแ้ก่ 1) การจดัการอาชีวศึกษาเพื่อ

ความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 3) การพฒันาศกัยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี

สมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 

และความเท่าเทียมในดา้นอาชีวศึกษา 5) การจดัการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น

ยทุธศาสตร์การพฒันาการอาชีวศึกษา 

1. การจดัการอาชีวศึกษาเพื่อความมัน่คงของ
สังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตพฒันาก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 
3 .  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการในการพฒันาประเทศ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมในดา้นการอาชีวศึกษา 
5. การจดัการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จดัการอาชีวศึกษา 

สมรรถนะของผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา 

คุณภาพ ค่านิยมอาชีวศึกษา 

1. ด้านคุณลักษณ์ท่ีพึง
ประสงค ์
2. ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัว่ไป 
3.  ด้ า น ส ม ร ร ถ น ะ
วชิาชีพ 

1. คุณธรรม 
2. คุณภาพ 
3. ความร่วมมือ 
4. ความเป็นมืออาชีพ 
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มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 6) การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีส่งผลต่อ

สมรรถนะของผู ้ส า เร็จอาชีวศึกษาในด้านคุณภาพ ได้แก่ ด้านคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ ด้าน

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ดา้นสมรรถนะวชิาชีพ และค่านิยมอาชีวศึกษา ไดแ้ก่ คุณธรรม 

คุณภาพ ความร่วมมือ และความเป็นมืออาชีพ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ) 

2.5.8 ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 

ส านกังานคณะงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจ้ดัท าแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2560-2579 โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและ
ขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและทิศทางของการ
พฒันาก าลงัคนตามยทุธศาสตร์ชาติ โดยก าหนดยทุธศาสตร์การอาชีวศึกษา 6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  มีจ านวน                         
5  กลยทุธ์ ดงัน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นความเป็นพลเมือง โดยเน้น
การปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามคัคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

โครงการ 
1) โครงการสร้างจิตส านึกความรักสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

2) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

4) โครงการลูกเสือช่อสะอาด 

5) โครงการการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังวิถี

ประชาธิปไตย ความสามคัคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัใน

สังคมพหุวฒันธรรม และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

6) โครงการพฒันาสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการ

สอน 

7) โครงการอ่ืนๆ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการ
ทะเลาะววิาท การสร้างความรุนแรง และภยัคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผูเ้รียนอาชีวศึกษา  

โครงการ 

1) โครงการการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังวิถี

ประชาธิปไตย ความสามคัคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัใน

สังคมพหุวฒันธรรม และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการ

จดัการความขดัแยง้โดยแนวทางสันติวธีิ 

3) โครงการอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ที ่3 ขบัเคล่ือนอาชีวศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
โครงการ 

1) โครงการการสร้างจิตส านึกความรักสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

2) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถาบนัศึกษา 

3) โครงการพฒันาการอาชีวศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

4) โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เอกชนในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิหวดัชายแดนใต ้

กลยุทธ์ที ่4 ขบัเคล่ือนอาชีวศึกษาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการ 

1) โครงการจัดท าฐานข้อมูลความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคน

อาชีวศึกษาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

2) โครงการสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการผลิตและพฒันาก าลงัคน

อาชีวศึกษาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

3) โครงการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอาชีพให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ก าลงัคนอาชีวศึกษาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
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กลยุทธ์ที ่5 ขบัเคล่ือนอาชีวศึกษาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัตก 

โครงการ 
1) โครงการจัดท าฐานข้อมูลความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคน

อาชีวศึกษาในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

2) โครงการสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการผลิตและพฒันาก าลงัคน

อาชีวศึกษาในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

3) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องก าลังคน

อาชีวศึกษาในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขัดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ  มีจ  านวน 3 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตลและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ
ตอ้งการของภาคผูใ้ช ้และการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

โครงการ 
1) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานและประเทศ 

2) โครงการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาตรงกบัความตอ้งการของตลาด

งานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

3) โครงการส่งเสริมและพฒันาการจดัการอาชีวศึกษารูปแบบอาชีวศึกษาระบบ

ทวภิาคีและทวศึิกษา 

4) โครงการยกระดบัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียนอาชีวศึกษา 

5) โครงการพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษามีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในโรคศตวรรษท่ี 

21 

6) โครงการขบัเคล่ือนกรอบคุณวฒิุแห่งชาติสู่การปฏิบติั 

7) โครงการเทียบเคียงกรอบคุณวฒิุแห่งชาติกบักรอบคุณวฒิุอา้งอิงอาเซียน 

8) โครงการพฒันามาตรฐานการจดัการจดัการศึกษาดา้นอาชีพของสถานศึกษา

และสถานประกอบการ 

9) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยคุณภาพ

และมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
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10) โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

11) โครงการความร่วมมือผลิตก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิต

และบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลัก เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ประเทศพฒันา 

12) โครงการสนประชารัฐดา้นยกระดบัคุณภาพวชิาชีพ E๒ 

13) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา 

14) โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ี

ยากจน 

15) โครงการเงินทุนเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายไดร้ะหวา่ง

เรียน 

16) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยคุณภาพ

และมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

17) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและประกันสุขภาพอาชีวศึกษาแบบ

ออนไลน์สู่มาตรฐานสากล 

18) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิเรียนดว้ยคุณภาพ

และมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

19) โครงการยกระดับมาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดับ

ปฏิบติัการ 

20) โครงพฒันาศกัยภาพสร้างความเขม้แขง็ใหส้ถาบนัการอาชีวศึกษา 

21) โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ

สายปฏิบติัการ 

22) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

23) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

24) โครงการพฒันาบุคลากรเพื่อป้องกนัและปราบปรามทุจริตให้เข็มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 

25) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกนัการทุจริต 

26) โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนนกัศึกษา 

27) โครงการอาชีวะพฒันา 
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28) โครงการพฒันารูปแบบและยกระดบัคุณภาพศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชุมชน 

29) โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพความคิดสร้างสรรค์อ านวยการและอาชีพ

เฉพาะทาง 

30) โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปภมัภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

31) โครงการองคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

32) โครงการส่งเสริมทกัษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนกัศึกษา

อาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ 

33) โครงการอ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 
 โครงการ 

1) โครงการขบัเคล่ือนกรอบคุณวฒิุแห่งชาติสู่การปฏิบติั 

2) โครงการเทียบเคียงกรอบคุณวฒิุแห่งชาติกบักรอบคุณวฒิุอา้งอิงอาเซียน 

3) โครงการพฒันาการร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 

4) โครงการยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนยก์ลางด้านอาชีวศึกษา

ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

5) โครงการความร่วมมือกบัสถาบนัคีนนั บริทิชเคาน์ซิล และ สสวท. 

6) โครงการเสริมสร้างกรรมการพฒันาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และ

หุ่นยนตอ์าชีวศึกษา 

7) โครงการวจิยัประยกุตเ์พื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม 

8) โครงการส่งเสริมงานวจิยัพฒันานโยบายและวจิยัองคค์วามรู้และนวตักรรม 

9) โครงการวจิยัและพฒันาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม 

10) โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 

11) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

12) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

13) โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาใน

ต่างประเทศ 
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14) โครงการความร่วมมือกบัต่างประเทศเพื่อพฒันาอาชีวศึกษาไทยของประเทศ 

15) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยคุณภาพ

และมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

16) โครงการพฒันาระบบการประเมินและการประกนัคุณภาพอาชีวศึกษาแบบ

ออนไลน์สู่มาตรฐานสากล 

17) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยคุณภาพ

และมาตรฐานใหมี้สมรรถและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

18) โครงการพฒันาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 

19) โครงการยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนยก์ลางด้านอาชีวศึกษา

ของภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้

20) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

21) โครงการอ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน
อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 โครงการ 

1) โครงการความร่วมมือกบัสถาบนัคีนนั บริทิชเคาน์ซิล และ สสวท. 

2) โครงการเสริมสร้างนวตักรรมการพฒันาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

และหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา 

3) โครงการวจิยัประยกุตเ์พื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม 

4) โครงการส่งเสริมงานวจิยัพฒันานโยบายและวจิยัองคค์วามรู้และนวตักรรม 

5) โครงการวจิยัและพฒันาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม 

6) โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 

7) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

8) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

9) โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาใน

ต่างประเทศ 
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10) โครงการพฒันาระบบการประเมินและการประกนัคุณภาพอาชีวศึกษาแบบ

ออนไลน์สู่มาตรฐานสากล 

11) โครงการอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพก าลงัคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกบัความ
ต้องการในการพฒันาประเทศ  มีจ  านวน 4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 โครงการ 

1) โครงการฝึกอบรม Online TEPE 

2) โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพนวตักรรมการสอนของครูอาชีวศึกษา 

3) โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ 

4) โครงการพฒันาความสามรถทางภาษา ECHO English และทกัษะในศตวรรษ

ท่ี 21 

5) โครงการพฒันาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New S-

Curve) 

6) โครงการพฒันาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

7) โครงการสร้างความยืดหยุ่นระบบอาชีวศึกษา พัฒนาระบบเทียบโอน

ประสบการณ์ 

8) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและนวตักรรมตามนโยบายไทย

แลนด ์4.0 

9) โครงการข้ึนทะเบียนครูเจา้ของอาชีพ ครูภูมิปัญญา (เช่ือมโยงแกปั้ญหาความ

ขาดแคลนครู) 

10) โครงการสร้างการมีส่วน(สานพลงัประชาชนรัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถาน

ประกอบการและหน่วยงาน) 

11) โครงการพฒันาสถานศึกษาภายใตโ้ครงการเงินกูจ้ากรัฐบาลญ่ีปุ่น 

12) โครงการอ่ืนๆ 
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 กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ศกัยภาพ 
 โครงการ 

1) โครงการผลิตพฒันาเสริมสร้างคุณภาพชีวติครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการ

ศึกษา 

2) โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาเอกชน (พฒันาครู) 

3) โครงการประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพฒันา 

4) โครงการฝึกอบรม Online TEPE  

5) โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพนวตักรรมการสอนของครูอาชีวศึกษา 

6) โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ 

7) โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษา ECHO-English และทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

8) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและนวตักรรมตามนโยบายไทย

แลนด ์4.0 

9) โครงการพฒันาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

10) โครงการพฒันาชมรมครูวชิาชีพกบัสมาคมวชิาชีพสู่สากล 

11) โครงการอ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันา
ประเทศ 
 โครงการ 

1) โครงการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาตามความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

2) โครงเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและนวตักรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 

3) โครงการพฒันาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New S-

Curve) 

4) โครงการพฒันาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

5) โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษา ECHPO English และทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 
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6) โครงการพฒันาสถานศึกษาภายใตโ้ครงการเงินกูจ้ากรัฐบาลญ่ีปุ่น 

7) โครงการอ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาให้
มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 
 โครงการ 

1) โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ 

2) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจดัอาชีวศึกษา (สานพลงัประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.

กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่วยงาน) 

3) โครงการพฒันาสถานศึกษาภายใตโ้ครงการเงินกูจ้ากรัฐบาลญ่ีปุ่น 

4) โครงการอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา  มี
จ  านวน 2 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 กลยุทธ์ที ่1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 โครงการ 

1) โครงการพฒันาระบบแนะแนวอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานประกอบการ 

2) โครงการสร้างค่าความนิยมในการเรียนการอาชีวศึกษา 

3) โครงการ อศกช. 

4) โครงการ ทวศึิกษา 

5) โครงการอาชีวศึกษามธัยมตอนตน้ (ปตอ.) 

6) โครงการวชิาชีพแกนมธัยมศึกษา 

7) โครงการอาชีวศึกษาส าหรับผูอ้อกนอกระบบการศึกษา 

8) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลกัสูตรระยะสั้นส าหรับวยัแรงงาน กลุ่มเป้าหมาย

พิเศษ สร้างงาน สร้างอาชีพต่อยอดอาชีพ 

9) โครงการอาชีวศึกษาส าหรับผูมี้ความตอ้งการพิเศษ 
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10) โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์ 

11) โครงการวเิคราะห์ความตอ้งการอตัราก าลงัครูและบุคลากรทางการศึกษา 

12) โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ 

13) โครงการอ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศดา้นการอาชีวศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอ้ง 
และเป็นปัจจุบนั 
 โครงการ 

1) โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูเ้รียนอาชีวศึกษา 

2) โครงการจดัท าฐานขอ้มูลรายบุคคลของสถานศึกษา 

3) โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในสถานศึกษา 

4) โครงการอ่ืนๆ  

ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม มีจ านวน 
3 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก ทศันคติ ค่านิยม ในการพฒันาคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการ 

1) โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

2) โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม ้

3) โครงการอาชีวะตา้นยาเสพติด 

4) โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด( To Be Number One ) 

5) โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 

6) โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์โซล่าเซลล ์

7) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

8) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

10) โครงการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 

ทศันคติ ค่านิยม ในการพฒันาคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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 กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษาให้สามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการ 

1) โครงการพฒันาการอาชีวศึกษาตามแนวพระราชด าริ 

2) โครงการสถานศึกษาตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 

3) โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

4) โครงการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา 

5) โครงการอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ที ่3 พฒันาการวจิยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมดา้นการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 โครงการ 

1) โครงการเสริมสร้างนวตักรรมการพฒันาเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น

ใหม่และหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา 

2) โครงการวจิยัประยกุตเ์พื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม 

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

4) โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 

นวตักรรม 

5) โครงการอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การเพิม่ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  มีจ  านวน 4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลัก                    
ธรรมาภิบาล 
 โครงการ 

1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยนวตักรรม

ทางการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและสภาพพื้นท่ี ชุมชน 

3) โครงการปรับปรุง พฒันา แก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการ

จดัการอาชีวศึกษา 

4) โครงการปรับปรุงโครงสร้างบริหารราชการส่วนกลาง สถาบนัการอาชีวศึกษา 

และสถานศึกษา 
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5) โครงการจดักลุ่มสถานศึกษาตามประเภท ขนาดสถานศึกษา และความเป็น

เลิศเฉพาะทางของสถานศึกษา 

6) โครงการพฒันารูปแบบการบริหารงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา 

7) โครงการพฒันาศกัยภาพสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนัการอาชีวศึกษา 

8) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 

9) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีต้องการความ

ช่วยเหลือและพฒันาพิเศษอยา่งเร่งด่วน (ICU) 

10) โครงการสานพลงังานประชารัฐดา้นยกระดบัคุณภาพวชิาชีพ (E2) 

11) โครงการขยายและยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

12) โครงการอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกบัการ
พฒันาประเทศ 
 โครงการ 

1) โครงการพฒันาศกัยภาพสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถานบนัการอาชีวศึกษา 

2) โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ใหมี้ความเป็นเลิศเฉพาะทางสู่มาตรฐานสากล 

3) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 

4) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีต้องการความ

ช่วยเหลือและพฒันาพิเศษอยา่งเร่งด่วน (ICU) 

5) โครงการความร่วมมือผลิตก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิต

และบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลกัเพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ

ประเทศเพื่ออนาคต 

6) โครงการอ่ืนๆ 
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  กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
 โครงการ 

1) โครงการพฒันาศกัยภาพสร้างความเขม้แข็งให้กบัสถานบนัการอาชีวศึกษา 

และสถานศึกษา 

2) โครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวศึิกษา) 

3) โครงการร่วมมือกบัต่างประเทศเพื่อพฒันาอาชีวศึกษาของประเทศไทย 

4) โครงการความร่วมมือผลิตก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิต

และบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลกัเพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ

ประเทศเพือ่อนาคต 

5) โครงการสานพลงัประชารัฐดา้นยกระดบัคุณภาพวชิาชีพ (E2) 

6) โครงการขยายและยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

7) โครงการอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ที ่4 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา 

 โครงการ 
1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบ

ออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC) 

2) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยคุณภาพ

และมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

3) โครงการอ่ืนๆ(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 

2.5.9 การขับเคล่ือนแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติ 

 ความส าเร็จของการขบัเคล่ือนแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบติั 
ข้ึนอยู่กบัปัจจยัส าคญัหลายประการ ประกอบดว้ย สาระส าคญัของแผนพฒันาการอาชีวศึกษา ท่ีมี
ความชดัเจนครบถว้นและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมในการพฒันาแผนพฒันา
การอาชีวศึกษาของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ทั้งในระดบันโยบาย และการปฏิบติั เพื่อน าสู่การปฏิบติั
อยา่งเป็นรูปธรรม (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 
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2.6  แนวทางการน านโยบายสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมและการก ากบัติดตามประเมินผล  
  2.6.1 แนวทางการน านโยบายสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วม   

แนวทางการน านโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาไปสู่
การปฏิบติั  คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและ
แผนพฒันาก าลงัคน อาชีวศึกษา พิจารณาเห็นวา่ หากไม่สามารถน านโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
การผลิตและพฒันาก าลังคน อาชีวศึกษาท่ีจดัท าในคร้ังน้ีไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะท าใหเ้กิดการสูญเปล่า และไม่เกิดการพฒันาในเชิง
คุณภาพ และมาตรฐาน รวมทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนไม่สามารถผลิตก าลงัคน
ในเชิงปริมาณท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เกษตร บริการ และการ
ประกอบการอาชีพทอ้งถ่ิน  คณะอนุกรรมการ จึงไดก้ าหนดมาตรการในการน านโยบาย เป้าหมาย 
ยทุธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบติั ดงัน้ี 
   2.6.1.1 ใหส้ถานศึกษาดา้นอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมก าหนดกล
ยุทธ์และโครงการในการผลิตและพฒันาก าลังคน โดยการจัดท าโครงการใหม่และรวบรวม
โครงการท่ีไดด้ าเนินการแลว้ท่ีเกิดผลส าเร็จ เป็นรูปธรรม (Best Practice) เพื่อน าไปจดัระบบการ
จดัการความรู้ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการต่างๆ ของสถานศึกษาดา้นอาชีวศึกษาใน
ภาพรวมของประเทศ อีกทั้งสามารถศึกษาโครงการเหล่านั้นและเลือกโครงการท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาตนเองเพื่อน ามาจัดท าแผนและโครงการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่าง
สอดคลอ้งตรงกบันโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการผลิตและพฒันาก าลงัคนท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของบุคลากรและสถานศึกษาไดใ้นหลายมิติ 
  2.6.1.2 ขอความร่วมมือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกบัวิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ เพิ่มเติมการให้บริการเพื่อ
จดัการความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการจดัท าโครงการส าคญั สนับสนุนการน านโยบาย 
เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ การผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) โดย
ด าเนินการรวบรวมและเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตศู์นยก์ าลงัคน อาชีวศึกษา www.v-cop.net   
  2.6.1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการเผยแพร่นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและ
พฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) ไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการ
ก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ทุกสถานศึกษาให้ความส าคญัต่อการน านโยบายสู่การปฏิบติั อาทิ การ
เช่ือมโยงผลส าเร็จการปฏิบติังานเชิงประจกัษ ์   
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2.6.1.4  เพื่อเป็นการผลกัดนัการเพิ่มปริมาณผูเ้รียน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เห็นควรให้มีการจดัการประชุมสัมมนาร่วมในระดบันโยบาย และระดบัพื้นท่ีเพื่อก าหนดมาตรการ
ท่ีชัดเจนในทางปฏิบติัทุกระดับ โดยเฉพาะการผลักดันการเพิ่มปริมาณผูเ้รียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

2.6.1.5  ให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขบัเคล่ือนการ
น านโยบายสู่การปฏิบติั  ทั้งในระดบัส านกังาน และสถานศึกษา 

2.6.2  แนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม 

เพื่อให้การก ากบั ติดตาม และประเมินผลการน านโยบายสู่การปฏิบติั คณะอนุกรรมการได้
เสนอมาตรการในการก ากบั ติดตาม และประเมินผล ดงัน้ี 

2.6.2.1  มอบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดตวัช้ีวดัผลส าเร็จใน
เชิงปฏิบติัตามนโยบาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ การผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี 
(พ.ศ.2555-2569) เพื่อให้สามารถน าผลส าเร็จในการปฏิบติังานของสถานศึกษาเช่ือมโยงกบัการ
ประกนัคุณภาพภายในและการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาของ สมศ.   

2.6.2.2  ใหมี้การจดัท าแผนปฏิบติัการรองรับในระดบัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกดั รวมทั้งขอความร่วมมือส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สมาคม  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
รวมทั้งสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ความร่วมมือในการน านโยบายสู่การ
ปฏิบติั 

2.6.2.3  ให้มีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อน าผลการ
ด าเนินงานมาใช้ในการแก้ปัญหา และพฒันานโยบายเป็นล าดับ รวมทั้งการจดัท าสรุปผลการ
ประเมินเพื่อรายงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ   (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 ศศิธร  เขียวกอ  และสุวิมล  ว่องวาณิช (2554)  แนวทางและผลการขบัเคล่ือนนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก: บทเรียนจากสถานศึกษา  การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
แนวทาง  ผลการขับเคล่ือนนโยบาย ปัญหา และอุปสรรคของการขับเคล่ือนนโยบายปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษแรกของหน่วยปฏิบัติระดับสถานศึกษาในเขตพื้ น ท่ี สุพรรณบุ รี  
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเพชรบุรี  ผลการวิจยัพบวา่ 1. การวางระบบการท างานเพื่อขบัเคล่ือน
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก สถานศึกษาวางระบบการท างานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษแรกดว้ยการแต่งตั้งคณะท างาน/ คณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายปฏิรูปการศึกษา และ
การจดัท าแผนกลยุทธ์ขบัเคล่ือนนโยบายปฏิรูปการศึกษามากท่ีสุด  รองลงมาคือ การจดัประชุมผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อระดมความคิดและวางแผนการขบัเคล่ือนนโยบายปฏิรูปการศึกษา  และใชว้ธีิการ
บริหารจดัการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งน้อยท่ีสุด   2.  แนวทางในการขบัเคล่ือน
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก สถานศึกษาใชก้ารเผยแพร่เอกสารหรือหนงัสือเป็นส่วน
ใหญ่  รองลงมาเป็นการจดัประชุมช้ีแจงแก่บุคลากร  และตั้งคณะท างาน/ทีมนิเทศ/พี่เล้ียงระดบั
สถานศึกษา  โดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีจดัท าโครงการวจิยัน าร่องนอ้ยท่ีสุด  มีเพียงดา้นการพฒันาครูท่ีใช้
วิธีน้ีพอสมควร  การใชห้นงัสือเวียนเพื่อช้ีแจงมีเพียงดา้นการพฒันาครู  และการพฒันาการวิจยัใน
ชั้นเรียนท่ีเลือกใชว้ธีิน้ีบา้งเพียงเล็กนอ้ย  ผลท่ีคน้พบจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์มีความสอดคลอ้งกนัในทุกดา้น  ตวัอย่างเช่น “...ทางเขตพื้นท่ีการศึกษาจะเชิญโรงเรียน
เขา้ฟังและรับนโยบายต่างๆ เม่ือรับนโยบายจากเขตมาแลว้กลุ่มหวัหนา้งานจะมาประชุมกนัวา่งาน
นั้นมนัเก่ียวขอ้งกบักลุ่มงานใดบา้งก็จะมอบหมายให้กลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัรับผิดชอบการน า
นโยบายเหล่านั้น ขบัเคล่ือนลงสู่โรงเรียน...”  3. ผลการขบัเคล่ือนนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษแรก พบวา่ ความส าเร็จในการขบัเคล่ือนนโยบายปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษแรก (พ.ศ.
2542-2552) ด้านการพฒันาครู หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน การวิจยัในชั้นเรียน การ
พฒันา ส่ือการศึกษา/ แหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และการประกนัคุณภาพการศึกษา อยู่
ในระดบัมาก 

สุภทัร  ชูประดิษฐ ์(2554)  รูปแบบการพฒันาบุคลากรแบบทวภิาคีเพื่อการส่งเสริมทกัษะท่ี
พึงประสงคข์องนกัศึกษาอาชีวศึกษา  การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1. เพื่อศึกษาสภาพบริบท
การจดัการศึกษาทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และความคาดหวงัของสถานประกอบการเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะท่ีพึงประสงค์ของนกัศึกษาอาชีวศึกษา  2. เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาโดยความร่วมมือแบบทวิภาคีเพื่อส่งเสริมทกัษะท่ีพึงประสงค์ของ นกัศึกษาอาชีวศึกษา     
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือแบบทวิภาคีเพื่อ
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ส่งเสริมทักษะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา  ส่ิงท่ีน่าห่วงส าหรับการผลิตนักศึกษา
อาชีวศึกษาคือ เป้าหมายคุณภาพทรัพยากรมนุษยไ์ทยในอนาคต  เพราะดว้ยมีขอ้กงัขาของการมุ่ง
เป้าหมายในการผลิตเชิงปริมาณมากกวา่เชิงคุณภาพหรือไม่  ส่ิงท่ีตอกย  ้าต่อปรากฏการณ์ดงักล่าวคือ  
ตลาดแรงงานตอ้งการแรงงานท่ีเป็นผลผลิตจากการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง  มีทกัษะหรือ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ สามารถเรียนรู้ในงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  มีความสามารถพื้นฐานท่ีดีในวิชา
สามญั  เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น  เช่น  ประเทศเวียดนาม  ท่ีประเทศไทยก าลงัหวัน่
เกรงเร่ืองการยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศดงักล่าวเน่ืองจากมียุทธศาสตร์รองรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศ (พศิน แตงจวง, 2551) สอดคล้องกบัผลการศึกษาความต้องการก าลังคนของกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือ สกศ. (2549)  ว่าประเทศไทยมีปัญหา
และขอ้จ ากดัดา้นอตัราก าลงัคนทั้งปริมาณและคุณภาพ  คือขาดแคลนก าลงัคนทั้งระดบัปฏิบติัการ
ค่อนขา้งมากและยงัพบว่าผูจ้บการศึกษาอาชีวศึกษาไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามท่ี
สถานประกอบการต้องการ  ในขณะท่ีมีรายงานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา/สมศ. (2550) ไดช้ี้ให้เห็นถึงปัญหาของอาชีวศึกษาหลายประการคือ  หลกัสูตรยงั
ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ขาดครูท่ีมีความสามารถทางวิชาชีพเพียงพอ  ขาด
ความร่วมมือกบัสถานประกอบการอย่างกวา้งขวาง  ขาดแผนพฒันาก าลงัคนท่ีชัดเจน  และผูจ้บ
การศึกษาไม่เขา้สู่งานแต่กลับมุ่งเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน (ต่อยอดในระดับอุดมศึกษา)  
สภาพการณ์จดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษาไดมี้การรูปแบบการจดัการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ ตามยุคสมยัโดยเร่ิมจากการจดัการศึกษาเพียงแต่ในสถาบนัการศึกษาทั้งในรูปศึกษา
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  ตลอดจนขอ้ถกเถียงในประเด็นเก่ียวกบัทกัษะท่ีพึงประสงค์ตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการ  มกัไดรั้บเสียงสะทอ้นจากตลาดแรงงานโดยฝ่ายสถานประกอบการ
ท่ีรับก าลงัคนซ่ึงเป็นผลผลิตจากอาชีวศึกษาเขา้ท างานในสาขาวชิาต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นแรงงาน
ระดับกลางท่ีมีทกัษะ สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ต่อมาจึงได้มีแนวคิดการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ เรียกวา่ ระบบ DVT)  ซ่ึงไดรั้บตน้แบบมา
จากสหพนัธรัฐเยอรมนี  แต่สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่จากการทบทวนวรรณกรรมยงัไม่ปรากฏภาพ
ความส าเร็จในการจดัการศึกษาในรูปแบบน้ีอย่างชดัเจนเท่าใดนกัดว้ยการประสบปัญหาอุปสรรค
หลายประการ ทั้งในด้านความรู้ความเขา้ใจในหลกัการพื้นฐาน และปรัชญาการจดัการศึกษาใน
รูปแบบทวภิาคี  การเสริมพลงัผสานความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือต่อกนั อยา่งใกลชิ้ดของระหวา่ง
บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรในสถานประกอบการ  การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนวฒันธรรมการท างานและรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัจากโมเดลตน้แบบท่ี
ได้รับการถ่ายทอดมา ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าระบบทวิภาคีมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 โดย 
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สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ตามล าดบั  อยา่งไรก็ตาม แมว้่าจะเป็นระยะเวลาอนัยาวนานท่ีไดก้ารน าระบบทวิภาคีมาใชใ้นการ
ด าเนินพฒันาการอาชีวศึกษาใน ประเทศไทย  ซ่ึงตน้แบบแห่งความส าเร็จระดบัโลกซ่ึงถือวา่เป็นทวิ
ภาคีกระแสหลกั คือ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงเป็นตน้แบบท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลกในดา้น
ระบบฝึกหัดก าลงัคนท่ีมีคุณภาพสูง  แมว้่าประเทศไทยจะประสบกบัปัญหาความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการในความต้องการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) อย่างแท้จริง 
เน่ืองจากต้นแบบของเยอรมนีนั้นมีการ จดัการศึกษาตามความพร้อมของสถานศึกษา (Supply 
Driven) ในขณะท่ีบริบทไทยก าลงัเผชิญกบัการปรับเปล่ียนก าลงัแรงงานตามความตอ้งการของ
สถานประกอบการแต่ละประเภท (Demand Driven) ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญของความไม่สมดุล
ระหวา่งความตอ้งการของสถาบนัการศึกษาในฝ่ายผลิตและตลาดแรงงาน  การจดัอาชีวศึกษาระบบ
ทวภิาคีในสถาบนัการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง  และเม่ือ
ไดมี้การประกาศพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ไดก้ าหนดให้การจดัการศึกษาทวิภาคี  
เป็นอีกหน่ึงส่วนส าคญัของการปฏิรูปการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทย  นบัวา่เป็น
ส่ิงท่ีทา้ทายในแง่ของการปฏิบติัจริง  เพื่อพฒันาก าลงัคน  โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัต่างๆ 
จึงอาจกล่าวได้ว่าจากแนวคิดหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการศึกษาทวิภาคีนั้น  ประกอบด้วย
องค์ประกอบคือ บุคลากรของสถานศึกษา บุคลากรของสถานประกอบการและนักศึกษาทวิภาคี  
ผลการวิจยัพบวา่  1. ผลการวิจยัจากการสัมภาษณ์และสังเกตสภาพบริบทการจดัการศึกษาทวิภาคี
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และความคาดหวงัของสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมทกัษะท่ีพึง
ประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา  พบว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในจังหวดั
เชียงใหม่และล าพูน จ านวน 10 แห่ง จดัการศึกษาเพื่อฝึกทกัษะใน 2 รูปแบบหลกัคือ 1.1 เนน้ระบบ
โรงเรียน (Schooling Model)  และ 1.2 เนน้การท างานในสถานประกอบการ (Working Model)  เพื่อ
เตรียมทักษะท่ีพึงประสงค์ 3 ด้านคือ ทกัษะด้านความรู้ (Cognitive Skills), ทักษะด้านเทคนิค 
(Technical Skills) และทกัษะดา้นพฤติกรรม (Behavioral Skills) อย่างไรก็ตามพบปัญหาอุปสรรค
ส าคญัหลายประการไดแ้ก่ ความพร้อมในดา้นวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ ขาดสถานประกอบการท่ี
ให้ความร่วมมืออยา่งจริงจงั  ในขณะท่ีภาคสถานประกอบการกลบัให้ความเห็นวา่ สถานศึกษายงั
ขาดการเช่ือมโยงในระดบันอ้ยมากกบัสถานประกอบ  ยงัคงมีเพียงการส่งนกัศึกษามาฝึกปฏิบติังาน            
ซ่ึงขอ้คิดเห็นของบุคลากรทั้งสองฝ่ายสรุปตรงกนัว่ายงัขาดความเป็นหุ้นส่วนต่อกนั (Partnership)  
ซ่ึงแตกต่างจากปรัชญารากฐานของโมเดลต้นแบบของสหพนัธรัฐเยอรมนีท่ีประเทศไทยน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นปัจจุบนั  2. ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือ
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แบบทวิภาคีพบว่า  การแสวงหาความร่วมมือจากแหล่งก่อเกิดทกัษะท่ีพึงประสงค์คือสถานศึกษา
และสถานประกอบการ  เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงโลกของการเรียนในสถานศึกษา  และโลกของ
การท างานจริงในสถานประกอบการ  ท าให้ไดคู้่มือการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถน าไป
ทดลองใช้ได้จริง  3. ผลการใช้รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือแบบ               
ทวิภาคีเพื่อส่งเสริมทักษะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 1 แห่งพบว่า  การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อติดตามผลรูปแบบนั้ น                 
พบว่าผลความกา้วหน้าหลงัการใช้รูปแบบสูงกวา่ก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
นอกจากนั้น  การให้ความส าคญักบัการพฒันาการเรียนรู้โดยอาศยัความร่วมมือระหว่างบุคลากร
ทางการศึกษาฝ่ายสถานศึกษาและสถานประกอบการ  ถือเป็นกุญแจ ส าคญัของความส าเร็จในการ
เตรียมแรงงานท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ตลาดแรงงาน 
  สาร สังขท์องวิเศษ (2557) การปฏิบติัตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ดา้นการปฏิรูปครูและ
บุคลากร ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทอง  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการปฏิบติัตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ดา้นการปฏิรูปครูและบุคลากร เปรียบเทียบระดบัการปฏิบัติตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา ดา้นการปฏิรูปครูและบุคลากร จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา และศึกษาปัญหา
รวมทั้ งแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ด้านการปฏิรูปครูและ
บุคลากร ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทอง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทอง จ านวน 168 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ชนิดก าหนดค าตอบเป็น 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.96 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows version 10.0 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า 1. 
ระดบัการปฏิบติัตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ดา้นการปฏิรูปครูและบุคลากร ตามโครงการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อ่างทอง อยูใ่นระดบัมาก ทั้งในภาพรวมและรายดา้นเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียทั้ง 7 ดา้น คือการสร้าง
จิตส านึกในความรับผิดชอบของครูและบุคลากร  ให้ครูเลือกแผนการสอนหรือพฒันาให้เหมาะสม
กบัผูเ้รียน ประเมินความกา้วหน้าของครูและบุคลากรโดยมุ่งเน้นการวดัประสิทธิภาพของผลการ
ปฏิบติังาน โดยเฉพาะคุณภาพการเรียนของผูเ้รียน ครูและบุคลากรทุกคนได้เพิ่มพูนความรู้และ
พฒันาทกัษะ ก าหนดคุณสมบติัและเปิดโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูชาวบ้าน ผูท้รงคุณวุฒิ
รวมทั้งผูเ้กษียณอายุราชการมาสอนในสถานศึกษา โดยมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม ให้ครู

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D2%C3%20%CA%D1%A7%A2%EC%B7%CD%A7%C7%D4%E0%C8%C9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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และบุคลากรท่ีสังกดัสถานศึกษาต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการสามารถสอนในสถานศึกษาทั้งใน
และนอกสังกดัไดม้ากกวา่หน่ึงแห่งและล าดบัสุดทา้ย คือ ปฏิรูประบบราชการและประโยชน์เก้ือกูล
ของครูและบุคลากร 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบติัตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทอง ดา้นการปฏิรูปครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติั
มากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางมีการปฏิบติัมากกว่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 3. ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดและแนวทางการแกปั้ญหาการปฏิบติัตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ดา้นการปฏิรูปครูและบุคลากร ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในแต่ละดา้นท่ีมีความถ่ีสูงมี 4 ดา้น เรียงตามล าดบั ดงัน้ี ปัญหาการก าหนดคุณสมบติั
และเปิดโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูชาวบ้านมาสอน ในสถานศึกษาโดยให้ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม คือ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนท าไดย้าก แกไ้ขโดย แกร้ะเบียบการเงินการงบประมาณ ส่วน
ปัญหาดา้นการปฏิรูประบบสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูลของครู คือ ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
แกไ้ขโดยจดังบประมาณเพิ่มและขอการสนบัสนุนจากเอกชนหรือหน่วยงานราชการ ปัญหาดา้นครู
และบุคลากรทุกคนไดเ้พิ่มพูนความรู้และพฒันาทกัษะ คือ งบประมาณท่ีใชใ้นการเพิ่มพูนความรู้มี
ไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข คือ จดังบประมาณสนับสนุน ให้เพียงพอ และปัญหาด้านการสร้าง
จิตส านึกในความรับผิดชอบของครูและบุคลากร คือ ครูยึดติดกบัรูปแบบการสอนแบบเก่า ควร
แกไ้ขโดยจดัอบรมกระตุน้ใหเ้ห็นความส าคญั ใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี  

ยงยทุธ  แฉลม้วงษ ์(2559) การศึกษาเพื่อทบทวนความตอ้งการก าลงัคนเพื่อใชว้างแผนการ
ผลิตและพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท ารายงานและ
ประมวลขอ้มูลทุติยภูมิทุกรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนและ
ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษารอบท่ีสองท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2552-
2561) เพื่อศึกษาความตอ้งการก าลงัคนและศกัยภาพการผลิตของสถาบนัการศึกษาของประเทศไทย
และสาขาท่ีเป็นความตอ้งการ/ความจ าเป็นของประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อศึกษาหาแนว
ทางการวางแผนและพฒันาก าลงัคนของประเทศให้ตอบสนองความตอ้งการของภาคการผลิตและ
บริการในบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป และสาขาท่ีเป็นความต้องการ/ความจ าเป็นของประเทศใน
อนาคต (5-10 ปี ขา้งหนา้) เพื่อรองรับการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และเพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะ
ในการท าแผนยุทธศาสตร์และการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ในการผลิตและพฒันาก าลงัคนไปสู่การ
ปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม การวิจยัน้ีมีขอบเขตการด าเนินงาน คือ ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
และพฒันาก าลงัคนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้รอบดา้นทุกมิติ และน าขอ้มูลสถานการณ์
ดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนมาปรับขอ้มูลการพยากรณ์ใหม่ตามทิศทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%E9%D3%CB%C7%D2%B9%20%20%E0%BE%AA%C3%BA%D9%C3%B3%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ไป โดยท าการศึกษา 4 สาขา ดงัน้ี (1) สาขาท่ีเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาประเทศ (2) สาขาท่ี
ขาดแคลนดา้นอาชีวศึกษา (3) สาขาท่ีจ าเป็น คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) และสาขาท่ี
ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Non-S&T) และ (4) สาขาใหม่ท่ีประเทศมีความต้องการ    
ผลการวิจยั  การคาดประมาณการผลิตและความตอ้งการก าลงัคนเพื่อตอบสนองความตอ้งการใน
อนาคต (5-10 ปีขา้งหนา้) เพื่อรองรับการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยสรุปผลการเปรียบเทียบ
ผลประมาณการอุปสงค์และอุปทานของแรงงานไดด้งัน้ี   1) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
พบวา่ในปี พ.ศ.2563 สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย จะ เป็นสาขาท่ีมีความตอ้งการแรงงาน
มากกวา่ก าลงัแรงงานท่ีมีอยูจ่ริงหรือเกิดอุปสงค์ส่วนเกินมากท่ีสุด และเป็นสาขา ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะ
เกิดอุปสงคส่์วนเกินสูงสุด 0.22 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2568 รองลงมาคือ สาขาการบริการ สาเหตุ ส่วน
หน่ึงมาจากผูเ้ขา้ศึกษาในระดบัปวช. มีแนวโนม้ท่ีลดลงส่งผลใหอ้ตัราการขยายตวัของก าลงัแรงงาน
ในสาขาวิชา ดงักล่าวมีน้อยกว่าอตัราการขยายตวัของความตอ้งการแรงงาน  2)  ระดบัประกาศนีย
บัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา พบว่าในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2568 สาขา
วิศวกรรมศาสตร์การผลิต  ก่อสร้าง และสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมายเป็นสาขาท่ีมีสัดส่วน
จ านวนมากเม่ือเทียบกบัสาขาวิชาอ่ืน แต่ความตอ้งการแรงงานมีสูงมากกว่าก าลงัแรงงานท่ีส าเร็จ
การศึกษาในระดบั ปวส. หรืออนุปริญญา  ส่วนสาขาท่ีมีก าลงัแรงงานมากกว่าความตอ้งการ เช่น 
สาขาเกษตรศาสตร์  3) ระดบัปริญญาตรี พบวา่ในปี พ.ศ. 2563 สาขาวชิาเกษตรศาสตรเป็นสาขาท่ีมี
ความตอ้งการแรงงานมากกวา่ก าลงัแรงงาน  ในปี พ.ศ. 2568 สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์มี
ความตอ้งการแรงงานสูงกว่าก าลงัแรงงาน  นอกจากน้ีสาขาวิชาท่ีก าลงัแรงงานยงัไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการแรงงาน ไดแ้ก่  สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  สาขาสุขภาพและสวสัดิการ
และสาขาการบริการ ส่วนสาขาวิชาการศึกษา  สาขาสังคมศาสตร์  ธุรกิจและกฎหมาย  และสาขา
วิศวกรรมศาสตร์การผลิต  และก่อสร้าง  เป็นสาขาวิชาท่ีมีก าลงัแรงงานส่วนเกินในตลาดแรงงาน
เป็นจ านวนมาก  4) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี พบว่าในปีพ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2568 สาขาวิชา
การศึกษาเป็นสาขาวิชาท่ีมีความตอ้งการแรงงานส่วนเกินสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัสาขาวิชาอ่ืนๆ  
ส่วนสาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจและกฎหมาย  ในปี พ.ศ. 2563  เป็นสาขาท่ีมีอตัราการขยายตวัของ
ก าลงัแรงงานมากกวา่ความตอ้งการแรงงานส่งผลใหเ้กิดก าลงัแรงงานส่วนเกิน และในปี พ.ศ. 2568 
จะเป็นสาขาท่ีมีก าลงัแรงงานส่วนเกินมากท่ีสุด  เน่ืองจากเป็นสาขาวิชาท่ีมีสัดส่วนผูเ้ลือกศึกษาใน
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีสูงท่ีสุด 

การวางแผนการผลิตก าลงัคนและการพฒันาคุณภาพการศึกษาควรสอดรับกบัทิศทางใน
การพฒันาประเทศในระยะ 20 ปี  และตามกรอบวิสัยทศัน์และเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับท่ี 12 ท่ีให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่าน



49 
 

ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง  โดยตอ้งมีการก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์เพื่อน าไปขบัเคล่ือนการผลิตและพฒันาก าลงัคน ไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับ 
เป้าประสงค์ : เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัเรียนทุกระดบัให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้มีมาตรฐาน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เป้าประสงค์ : เพื่อให้
ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษา มีคุณภาพหรือความสามารถสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของภาคการผลิตและบริการต่างๆ เพิ่มข้ึนทุกปี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การเพิ่มจ านวน
และคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะดา้น S&T เป้าประสงค ์: เพื่อเพิ่มจ านวน
และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการเพิ่มจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา
สายอาชีวศึกษาในดา้น S&T เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ  ยทุธศาสตร์ท่ี 4 :  การน าระบบคุณวฒิุ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมาพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร เป้าประสงค ์: เพื่อใชร้ะบบคุณวุฒิวิชาชีพ
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความสามารถของก าลงัคน  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 :  การบริการจดัการความไม่
สอดคลอ้งระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เป้าประสงค์ : 1. ในระยะสั้น มุ่งแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหา
ความไม่สอดคลอ้งของอุปสงคแ์ละอุปทาน  เน่ืองมาจากการขาดขอ้มูลหรือคุณภาพของแรงงานไม่
ตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ  2. ในระยะยาวมุ่งพฒันาการแนะแนวการศึกษาและ
แนะแนวอาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมาเป็นเคร่ืองมือในการลดความไม่สอดคลอ้งของผูส้ าเร็จ
การศึกษาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560)  รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการ
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน 4 มิติ ได้แก่ 1) มิตินโยบาย 2) มิติกลไกสนับสนุนและ ก ากบั
ดูแลจากภาครัฐ 3) มิติการจัดการในระดับสถานศึกษา และ 4) มิติความร่วมมือโดยสถาน
ประกอบการภาคเอกชน  2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  3. 
เพื่อเสนอแนะบทบาท แนวทางการด าเนินงาน เคร่ืองมือกลไกสนบัสนุนของภาคส่วนต่างๆ ท่ีจะ
สนับสนุนการจดัการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  4. เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการติดตามประเมินผลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อไปในอนาคต  ผลการวิจยัพบว่า  
1.ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ปัจจยัสาเหตุท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จต่อการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี มีทั้งส้ิน 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  
2) พื้นท่ีตั้งของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ใน/นอกเขตเมือง) 3) รูปแบบของทวิภาคี (โมเดล A/B/C)   
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4) ประเภทของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (เทคนิค/สารพดัช่าง/การอาชีพ/เกษตร/อาชีวะ/อ่ืนๆ)                                                   
5) สาขาวชิา 6) มาตรการแรงจูงใจภาครัฐและสิทธิประโยชน์ทางภาษี  7) การสนบัสนุนเชิงนโยบาย
ส่วนผลกระทบ (Effects) ท่ีเกิดข้ึนและเป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีทั้งในส่วนของปัจจยั น าเขา้ (Input) ส่วนกระบวนการ (Process) และส่วนผลผลิต (Output) 
นั้น มีดงัต่อไปน้ี 1) คุณภาพของผูเ้รียน 2) คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 3) ระดบัความร่วมมือกบั
สถานประกอบการ 4) ตน้ทุนและงบประมาณส าหรับจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 5) ความยากง่าย/
ซับซ้อนในการบริหารจัดการ  2. สรุปภาพรวมผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จาก
การศึกษาทฤษฎี หลกัการ แนวทางการด าเนินงานในต่างประเทศ  การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและการ
เก็บขอ้มูลภาคสนาม  สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคญั 1. ระบบทวิภาคีเป็นระบบท่ีดี เป็น
ทางออกของการยกระดับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท าให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะเพื่อการ
ประกอบอาชีพมากข้ึนไดจ้ริง  2. ในเชิงหลกัการอาจกล่าวไดว้่า “ระบบทวิภาคีเป็นส่วนหน่ึงของ
การจดัการอาชีวศึกษาโดยธรรมชาติ”  3. ในปัจจุบนัหลักเกณฑ์และมาตรฐานของการจดัการ
อาชีวศึกษาใช้หลกัเกณฑ์กลาง ซ่ึงอาจท าให้เกิดปัญหาต่อการด าเนินการในทางปฏิบติั  4. ความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบการนั้นเป็นส่ิงส าคญัมากต่อระบบทวภิาคี  5. ปัญหาจากผูป้ระกอบการ  6. 
งบประมาณท่ีจดัสรรส าหรับการจดัการการศึกษาระบบทวิภาคีขาดแคลนและไม่เพียงพอ 7. การ
จดัท าแผนการฝึกอาชีพถือเป็นส่วนส าคญัในระบบทวิภาคี  8. ในบางสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสาขาวชิาท่ีมีความสุ่มเส่ียงต่ออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน เช่น สาขาวิชาไฟฟ้า นกัเรียน นกัศึกษาจ าเป็น
จะตอ้งไดรั้บการฝึกและควบคุมอย่างเขม้งวด  เพื่อไม่ให้เกิดอนัตรายและความเสียหายในสถาน
ประกอบการ  9. สถานท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีห่างไกลจากสถานประกอบการ  10. การศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกบัต่างประเทศนั้นมีความน่าสนใจ และสามารถพฒันาความสามารถนกัเรียนนกัศึกษา
ได้  ส่วนกลางควรให้ความช่วยเหลือเร่ืองเงินทุนการศึกษา 11. ความส าเร็จในการจดัการศึกษา
ระบบทวิภาคีนั้นจะตอ้งมีความพร้อมในทุกดา้น 12. พฤติกรรมของนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีส่ิงเร้า เช่น 
ยาเสพติด ชูส้าว ท าให้ไม่สามารถรับผิดชอบงานไดอ้ย่างเต็มท่ี 13. ทศันคติของผูป้กครองท่ีเช่ือว่า
นกัเรียนนกัศึกษาท่ีเรียนระบบทวิภาคีนั้นเป็นกลุ่มเด็กท่ีมาจากครอบครัวยากจน  อภิปรายผลจาก
การประมวลและสรุปผล จึงมีขอ้เสนอดา้นบทบาทและแนวทางการด าเนินงาน  และเคร่ืองมือกลไก  
เพื่อสนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จ  านวน 10 ขอ้ ขอ้เสนอท่ี 1: หลกัเกณฑ์และ
มาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษา  ทบทวน/ปรับปรุงการก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีความยืดหยุ่น  ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถเลือก
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสมกบับริบทการด าเนินงานของตน  ขอ้เสนอท่ี 2: แผนการฝึก
อาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาตอ้งเน้นและให้ความส าคญัของ “แผนการฝึกอาชีพ” ทั้งน้ีมิใช่เพียง 
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แค่การจดัท าแผนการฝึกอาชีพเท่านั้น  แต่ตอ้งเร่ิมตั้งแต่การเลือกสถานประกอบการท่ีสามารถใหฝึ้ก
อาชีพตรงกบัสาขาวิชาท่ีเรียน  ขอ้เสนอท่ี 3: การเตรียมความพร้อมผูเ้รียนก่อนฝึกอาชีพ ก าหนดให้
มีกิจกรรมการพฒันา/เตรียมความพร้อมของผูเ้รียนระบบทวภิาคีก่อนการฝึกอาชีพ  โดยใหเ้ป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมภาคบงัคบัและตอ้งมีการประเมินผลกิจกรรมอยา่งจริงจงั และให้ผูเ้รียนท่ีผา่นการ
ประเมินเท่านั้นท่ีจะสามารถเขา้สู่การฝึกอาชีพได ้ ขอ้เสนอท่ี 4: การเช่ือมโยงกบัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวศึกษามีความเช่ือมโยงกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ี  เพื่อร่วมพฒันาการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีของสถาบนั  ขอ้เสนอท่ี 5: การพฒันาครูและครู
ฝึก  การพัฒนาครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการพัฒนาครูฝึก  คือการยกระดับคว ามรู้  
ความสามารถของบุคลากรท่ีเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียน  ขอ้เสนอท่ี 6: ตน้ทุนมาตรฐานการ
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการจดัสรรงบประมาณส าหรับการจดัการศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างเหมาะสม  รัฐบาลควรมีการวิจยัตน้ทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ส าหรับการ
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  ขอ้เสนอท่ี 7: มาตรการแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์  ปรับปรุงแนว
ปฏิบติัของมาตรการแรงจูงใจดา้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีใหง่้ายต่อการปฏิบติัมากข้ึน  และท าความ
เขา้ใจกบักรมสรรพากรใหย้อมรับและสนบัสนุนนโยบายทวภิาคี  ขอ้เสนอท่ี 8: งบประมาณ รัฐบาล
ควรมีนโยบายสนบัสนุนงบประมาณส าหรับการจดัการทวภิาคีใหม้ากข้ึน  โดยเพิ่มงบประมาณราย
หวัส าหรับผูเ้รียนในระบบทวภิาคีใหสู้งกวา่ผูเ้รียนระบบปกติ  ขอ้เสนอท่ี 9: มาตรการเชิงบงัคบั การ
ใช้มาตรการเชิงบังคับเพื่อให้สถานประกอบการต้องส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
ขอ้เสนอท่ี 10: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการนิเทศ  ควรพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่ออ านวยความสะดวกในการนิเทศ   

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560)  การวิจยัและพฒันา
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ   
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อพฒันาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันา
หลักสูตรการจดั การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  2. เพื่อประเมินผลการน ารูปแบบการพฒันา
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน ฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบติั  ผลการวิจยั การวิจยัและพฒันา
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ตามกรอบคุณวฒิุแห่งชาติ
ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 1) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ และ 2) น าหลกัสูตรรายวิชา ฐาน
สมรรถนะมาจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรรายวิชาฐาน สมรรถนะ เพื่อใหเ้กิดผลการ
น าไปสู่การปฏิบติัจึงไดน้ ารูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียน การสอนทั้ง 2 ส่วนมาพฒันา
เป็นหลกัสูตรฝึกอบรมครูผูส้อนกลุ่มอาชีพยานยนตแ์ละปิโตรเคมีเพื่อ ให้ครูผูส้อนกลุ่มอาชีพยาน
ยนต์และปิโตรเคมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา ชีพชั้ นสูงในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้และทกัษะ ท่ีได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอน หลักสูตร
รายวิชาฐานสมรรถนะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการวิจยัไดค้น้พบในประเด็นท่ีสมควร น ามา
อภิปราย ดงัน้ี  การพฒันาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการจดั การ
เรียนการสอนฐานสมรรถนะ  การพฒันารูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนฐาน 
สมรรถนะคร้ังน้ี เร่ิมตน้จากการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกับหลักสูตรการจดัการเรียนการสอนระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ 
ยานยนต์และปิโตรเคมีซ่ึงมีวตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
หลกัสูตรฐานสมรรถนะ ให้สอดคลอ้งกบักรอบคุณวุฒิแห่งชาติกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติกรอบ 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติซ่ึงเป็นวงจรท่ี 1 ของรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียน 
การสอนฐานสมรรถนะ อีกทั้งท าให้เกิดกลไกการขบัเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบติัของ 
สถานศึกษา ทั้งน้ีเพราะกรอบคุณวุฒิวิชาชีพต่างๆ ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือหลกัในการประเมินและ 
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพท่ีก าหนดเพื่อตอบสนองความตอ้งการทั้งของภาค 
ธุรกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนเป็นกลไกในการเช่ือมโยงเทียบเคียงกบัระบบคุณวุฒิการศึกษาใน 
ระดบัประเทศและสากลจึงจ าเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่ง เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีครอบคลุม 
เพียงพอในการพฒันาร่างหลกัสูตรฐานสมรรถนะ โดยคณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 
เอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นแนวคิดท่ีใช้ในการพฒันาก าลงัคนให้มีคุณภาพ 
การศึกษาวิเคราะห์กรอบคุณวุฒิแห่งชาติกรอบคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน และการเขียนแผน การ
จดัการเรียนการสอน 
  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) การศึกษาอนาคตภาพของการผลิตและพฒันา
ก าลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพฒันาประเทศ  เป็น
การศึกษาการอาชีวศึกษาในระดบัปวช. และ ปวส. โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) 
ดว้ยวิธีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัอนาคตภาพของการผลิต
และพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1. เพื่อศึกษาทิศทางการพฒันาของประเทศไทย
ใน 5 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2561-2565)  2. เพื่อศึกษาผงัการกระจายการจดัการเรียนการสอน (Program 
Mapping) สายอาชีพใน 4 กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่  คมนาคม  ก่อสร้าง  เทคโนโลยีสารสนเทศ   และโลจิ
สติกส์ของสถานศึกษา  ประเภทอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จ าแนกตามภูมิภาค  3. เพื่อศึกษา
ความตอ้งการใชก้ าลงัคนระดบัอาชีวศึกษาและต าแหน่งงานหลกัของตลาดแรงงานใน 4 กลุ่มอาชีพ  
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ได้แก่ คมนาคม  ก่อสร้าง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และโลจิสติกส์  ตามทิศทางการพฒันาของ
ประเทศไทยใน 5 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2561-2565)  4. เพื่อศึกษาอนาคตภาพของการผลิตและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษาใน 4 กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่  คมนาคม  ก่อสร้าง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และโลจิ
สติกส์ ตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและทิศทางการพฒันาของประเทศไทยใน 5 ปีขา้งหน้า 
(พ.ศ. 2561-2565)  5. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะบทบาทของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาใน 4 กลุ่มอาชีพ  ไดแ้ก่  คมนาคม  ก่อสร้าง  
เทคโนโลยสีารสนเทศ  และโลจิสติกส์ ใหต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และทิศทางการ
พฒันาประเทศไทยใน 5 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2561-2565)  ผลการวจิยั  บทสรุปอนาคตภาพของการผลิต
และพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและทิศทางการพฒันาประเทศ 
1. บทสรุปทิศทางการพฒันาประเทศไทยใน 5 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2561-2565) กลุ่มอาชีพดา้นการ
ก่อสร้าง  เป็นกลุ่มอาชีพท่ีสนบัสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงเป็นรากฐานของกลุ่มอาชีพอ่ืน 
ส่วนกลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอาชีพท่ี
สนบัสนุนกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพอ่ืน  ดงันั้นกลุ่มอาชีพดา้นการก่อสร้าง  และกลุ่ม
อาชีพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จึงเป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีทิศทางการเติบโตควบคู่ไป
กบัการพฒันาประเทศไทยใน 5 ปีขา้งหน้า มากเป็นอนัดบัตน้ๆ ในส่วนกลุ่มอาชีพด้านคมนาคม
และโลจิสติกส์ ก็มีทิศทางการเติบโตเพื่อตอบสนองทิศทางของแผนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ประเทศไทยใน 5 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2561-2565)  2. บทสรุปผงัการกระจายการจดัการเรียนการสอน 
(หลกัสูตร) ใน 4 กลุ่มอาชีพของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ไทย   2.1 การจดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มอาชีพคมนาคม  ทุกภูมิภาคเน้นการจดัการ
เรียนการสอนดา้นยานยนต ์ส่วนดา้นโครงข่ายทางราง อากาศยาน และทางเรือ ยงัมีการจดัการเรียน
การสอนในระดบันอ้ย   2.2 การจดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มอาชีพก่อสร้าง ทุกภูมิภาค
เนน้การจดัการเรียนการสอนดา้นก่อสร้างและโยธา  มาเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือส ารวจในส่วน
ท่ีจดัการเรียนการสอนในระดบัน้อยหรืออาจเรียกว่าขาดแคลนคือ ดา้นส ารวจสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบภายในอาคาร  2.3 การจดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มอาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารทุกภูมิภาคเนน้การจดัการเรียนการสอนดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองลงมา
คือดา้นโทรคมนาคม ในส่วนท่ีจดัการเรียนการสอนในระดบัน้อย หรืออาจเรียกว่าขาดแคลน คือ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ โปรแกรมเมอร์ 
มลัติมีเดีย ระบบเครือข่าย แอนิเมชนั และซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัใหม้ากข้ึน   2.4 การจดัการ
เรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ในทุกภูมิภาคยงัมีการจดัการเรียนการสอนใน
ระดับน้อย หรืออาจเรียกว่าขาดแคลน ส่วนท่ีจดัการเรียนการสอนอยู่เน้นด้านโลจิสติกส์ทัว่ไป             
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3. บทสรุปความตอ้งการใชก้ าลงัคนระดบัอาชีวศึกษาและต าแหน่งงานหลกัของตลาดแรงงานใน 4 
กลุ่มอาชีพ  ตามทิศทางการพฒันาของประเทศไทยใน 5 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2561-2565)  3.1 กลุ่ม
อาชีพท่ีตอ้งการใชก้ าลงัคนระดบัอาชีวศึกษามากท่ีสุด ล าดบัแรก คือ การก่อสร้าง อีกทั้งมีต าแหน่ง
งานหลักทั้ งในระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน  3.2 กลุ่มอาชีพท่ีต้องการใช้ก าลังคนระดับ
อาชีวศึกษา ล าดบัสอง คือ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีต าแหน่งงานหลกัใน
ระดบัปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ มลัติมีเดีย กราฟฟิก ระบบเครือข่าย และการ
ส่ือสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย  3.3 กลุ่มอาชีพท่ีตอ้งการใชก้ าลงัคนระดบัอาชีวศึกษา ล าดบัสาม มี 
2 กลุ่มอาชีพ ดงัน้ี 3.3.1 กลุ่มอาชีพดา้นคมนาคม ส่วนใหญ่ต าแหน่งงานหลกัจะเก่ียวขอ้งกบัรถยนต ์
3.3.2 กลุ่มอาชีพด้านโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่ต าแหน่งงานหลกัจะอยู่ในระดบัปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโลจิสติกส์ทัว่ไป   4. บทสรุปอนาคตภาพของการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาใน 4 กลุ่ม
อาชีพ คือ คมนาคม ก่อสร้าง เทคโนโลยี สารสนเทศ และโลจิสติกส์  4.1 อนาคตภาพของการผลิต
และพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ล าดบัท่ีหน่ึง คือ ใหค้วามส าคญัต่อการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้น
ก่อสร้างทั้งระดบัปวช. และปวส. ทั้ง 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ ก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม  4.2 อนาคต
ภาพของการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ล าดบัสอง คือ ให้ความส าคญัต่อการผลิตและ
พฒันาก าลงัคนทั้ง ระดบัปวช. และปวส. ใน 2 กลุ่ม คือ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4.3 อนาคตภาพของการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ล าดบัสาม คือ ให้ความส าคญัต่อการ
ผลิตและพฒันาก าลงัคน อาชีวศึกษา ระดบัปวช. และปวส. ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคมนาคม และกลุ่มโล
จิสติกส์ 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561)  การพฒันากลไกขบัเคล่ือนระบบการผลิตและ
พฒันาครูสมรรถนะสูงส าหรับประเทศไทย 4.0  การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อศึกษา
กรอบแนวคิด ระบบการผลิตและพฒันาครูสมรรถนะสูง กลไกขบัเคล่ือนระบบการผลิตและพฒันา
ครูสมรรถนะสูง และคุณลกัษณะคนไทยท่ีพึงประสงคส์ าหรับประเทศไทย 4.0  2. เพื่อศึกษาสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ของระบบการผลิตและพฒันาครูสมรรถนะสูง กลไกขบัเคล่ือนระบบการผลิตและ
พฒันาครู สมรรถนะสูงส าหรับประเทศไทย 4.0  3. เพื่อพฒันากลไกขบัเคล่ือนระบบการผลิตและ
พฒันาครูสมรรถนะสูงส าหรับประเทศไทย 4.0 และขอ้เสนอเชิงนโยบายการขบัเคล่ือนระบบการ
ผลิตและพฒันาครูสมรรถนะสูงท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย  ผลการวิจยัพบว่าสภาพท่ีพึง
ประสงค์ของเป้าหมายของระบบการผลิตและพฒันาครูสมรรถนะสูงส าหรับประเทศไทย 4.0 
สมรรถนะหลักท่ีมีค่าความต้องการสูงท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่ สมรรถนะด้านทักษะทางวิชาชีพ 
(Professional Skills) รองลงมาคือ สมรรถนะดา้นการปฏิบติัทางวชิาชีพ (Professional Practice) และ
สมรรถนะดา้นเจตคติและค่านิยม (Attitude and Values) ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัสมรรถนะของครู
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ในหลายๆ ประเทศไม่วา่จะเป็นออสเตรเลีย หรือฟินแลนด ์ซ่ึงมีความแตกต่างจากประเทศสิงคโปร์
ในเร่ืองของการให้ความส าคญัของแต่ละดา้น เพราะจากคุณลกัษณะของวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 
(Attributes of the 21st Century Teaching Professional, 2009) ประเทศสิงคโปร์ได้ให้ความส าคญั
กบัเจตคติและค่านิยม ว่าเป็นหลกัของสมรรถนะครู ผลการวิจยัพบวา่สภาพท่ีพึงประสงค์ของการ
ผลิตครูควรผลิตโดยสถาบนัผลิตครูโดยเฉพาะท่ีเป็นของรัฐ เช่น วิทยาลยัครู มหาวิทยาลยัเพื่อผลิต
ครู รองลงมาคือสถาบนัผลิตครูโดยเฉพาะท่ีเป็นของรัฐและเอกชน และ สถาบนัผลิตครูท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของ มหาวิทยาลยัรัฐและเอกชน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบัระบบการผลิตครูของประเทศ
ฟินแลนด์และประเทศสิงคโปร์ ท่ีผลิตครูโดยสถาบนัเฉพาะทางท่ีควบคุมทั้งในเร่ืองคุณภาพและ
ปริมาณการผลิตครูเขา้สู่ระบบในแต่ละปี  ผลการวจิยัพบวา่สภาพท่ีพึงประสงคข์องการผลิตครูควร
ใชรู้ปแบบการผลิตครูในระบบปิด คือผลิตตามจ านวนท่ีมีอตัรารับบรรจุในสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน  โดยการประกนังานและมีทุนการศึกษาบางส่วน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระบบการผลิตครูของ
ประเทศ ฟินแลนด์และประเทศสิงคโปร์ท่ีควบคุมจ านวนครูท่ีผลิตเขา้สู่ระบบการศึกษาในแต่ละปี  
และมีการรับรองการรับเขา้ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา  ผลการวิจยัพบว่าสภาพท่ีพึงประสงค์ของ
การพฒันาครูควรใชรู้ปแบบการพฒันาครูควรพฒันาแบบนอกเวลาปฏิบติังาน (Offthe-job training) 
การพฒันาในเวลาปฏิบติังาน (On-the-job Training) และการศึกษาดว้ยตนเองรวมกนั สอดคลอ้งกบั
ระบบการพฒันาครูของประเทศทางยโุรปและประเทศญ่ีปุ่น โดยการพฒันาครูของประเทศญ่ีปุ่น จะ
มีการด าเนินการตั้งแต่เร่ิมตน้ชีวิตความเป็นครู โดยผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัการฝึกอบรมแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั
หลกั คือ การฝึกอบรมท่ีจดัในระดบัชาติและการฝึกอบรมท่ีจดัระดบัจงัหวดั สาระท่ีจดัการฝึกอบรม
มีการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพฒันาครูเป็นระยะ  ได้แก่ ครูท่ีมีประสบการณ์  5 ปี  ครูท่ีมี
ประสบการณ์ 10 ปี  ครูท่ีมีประสบการณ์ 20 ปี  หลกัสูตรอบรมท่ีออกแบบเพื่อครูและผูบ้ริหารระดบั
ต่างๆ เช่น หลกัสูตรส าหรับครูแนะแนว  หลกัสูตร  ส าหรับครูใหญ่  และผูช่้วยครูใหญ่  หลกัสูตร
ส าหรับผูดู้แลนกัเรียน เป็นตน้  ผลการวิจยัพบว่าครูสมรรถนะสูงส าหรับประเทศไทย 4.0 จะตอ้ง
ประกอบไปดว้ย ครูมีค่านิยมทางวิชาชีพ (Professional Values) มีสมรรถนะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 
(Professional Practice) มีทกัษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) มีความยึดมั่นผูกพนัในวิชาชีพ 
(Professional Engagement)  มีความ รู้ความ เข้า ใจทางวิชา ชีพ  ( Professional Knowledge and 
understanding) และมีความสามารถในการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 



    
 

 

บทที ่3 
 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้น
การอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันา
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้  เป็นการ
วจิยัเชิงส ารวจ  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 ตวัแปรและลกัษณะขอ้มูลในการวจิยั 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคือ  ผูบ้ริหารและครู  สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ จ  านวน 

27 สถานศึกษา ได้แก่ 1. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 2. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3. วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 4. วทิยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช 5. วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

6. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 7. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  8. วิทยาลัยเทคนิคสิชล                     

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 10. วิทยาลัยการอาชีพ

นครศรีธรรมราช  11. วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง 12. วิทยาลยัเทคนิคระนอง 13. วิทยาลยัเทคนิคพงังา 

14. วทิยาลยัเทคนิคภูเก็ต 15. วทิยาลยัเทคนิคกระบ่ี 16. วทิยาลยัเทคนิคตรัง 17. วิทยาลยัอาชีวศึกษา

ภูเก็ต 18. วิทยาลยัสารพดัช่างตรัง 19. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 20. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี                  

21. วทิยาลยัการอาชีพปัตตานี 22. วทิยาลยัเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานี 23. วทิยาลยัเทคนิค

ยะลา  24. วิทยาลยัอาชีวศึกษายะลา  25. วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่  26. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสงขลา 

และ27. วทิยาลยัเทคนิคสตูล  

 3.1.2 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี  คือผูบ้ริหาร และครูผูท้  าหน้าท่ีเก่ียวกบัแผนงานและ

โครงการของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ จ  านวน  81 คน  โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการ 
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เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มประชากร 

สถานศึกษาละ 3 คน รวมทั้งส้ิน 81 คน 

ตำรำงที ่3.1 แสดงขนาดของสถานศึกษา จ านวนประชากร  และกลุ่มตวัอยา่ง 

ขนำด 
วทิยำลยั 

ช่ือวทิยำลยั 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 
หมำย
เหตุ ผู้บริหำร 

ครูผู้ที่ท ำหน้ำที่
เกีย่วข้อง 

รวม 

เล็ก 

1 .  วิทยาลัย ศิลปะหัตถ  
กรรนครศรีธรรมราช 

5 2 7 3 
 

2. วทิยาลยัเทคนิคทุ่งสง 5 1 6 3  
3. วทิยาลยัเทคนิคสิชล 4 1 5 3  
4.  วิทยาลัย เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมการต่อ
เรือนครศรีธรรมราช 

5 2 7 3 
 

5. วทิยาลยัเทคนิคพงังา 5 2 7 3  
6. วทิยาลยัสารพดัช่างตรัง 2 1 3 3  
7.  วิทยาลัย เทคโนโลยี
เกษตรและประมงปัตตานี 

3 1 4 3 
 

รวม 7 สถำนศึกษำ 29 10 39 21  

กลาง 

1. วทิยาลยัเทคนิคชุมพร 5 2 7 3  
2. วทิยาลยัเทคนิคระนอง 5 3 8 3  
3. วทิยาลยัเทคนิคภูเก็ต 5 3 8 3  
4. วทิยาลยัเทคนิคตรัง 5 2 7 3  
5. วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี 5 3 8 3  
6. วทิยาลยัเทคนิคภูเก็ต 5 3 8 3  
7 .  วิ ท ย าลัย ก ารอา ชีพ
ปัตตานี 

4 2 6 3 
 

8. วทิยาลยัเทคนิคยะลา 
 

5 2 7 3 
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ขนำด 
วทิยำลยั 

ช่ือวทิยำลยั 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 
หมำย
เหตุ ผู้บริหำร 

ครูผู้ที่ท ำหน้ำที่
เกีย่วข้อง 

รวม 

กลาง 

9.  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ยะลา 

4 3 7 3 
 

10. วทิยาลยัเทคนิคสตูล 5 3 8 3  
รวม 10 สถำนศึกษำ 48 26 74 30  

ใหญ่ 

1 .  วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค สุ
ราษฎร์ธานี 

4 3 7 3 
 

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี 

5 3 8 3 
 

3 .  วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
นครศรีธรรมราช 

5 4 9 3 
 

4.  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช 

5 4 9 3 
 

5 .  วิ ท ย าลัย ก ารอา ชีพ
นครศรีธรรมราช 

4 3 7 3 
 

6. วทิยาลยัเทคนิคพทัลุง 4 3 7 3  
7. วทิยาลยัเทคนิคกระบ่ี 5 4 9 3  
8.  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต 

5 3 8 3 
 

9 .  วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
หาดใหญ่ 

5 3 8 3 
 

10. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา 

5 4 9 3 
 

รวม 10 สถำนศึกษำ 47 34 81 30  
รวม 27 สถำนศึกษำ 124 70 194 81  

หมำยเหตุ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2562 
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3.2 ตัวแปรและลกัษณะข้อมูลในกำรวจัิย 

3.2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ต าแหน่งงาน เพศ ช่วงอาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การ

ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั และขนาดของสถานศึกษา  

3.2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

    ผลการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มี

สมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2560-2579 ของสถานศึกษา สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษาภาคใต ้  

 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เร่ืองการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันา

ศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาใหมี้สมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการ

อาชีวศึกษาภาคใต ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 แบบสอบถำม  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที่  1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบสอบถามให้

เลือกตอบ (Checklist) โดยใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างหน้าข้อความท่ีเป็นจริงของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพ

ก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ตาม

แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา  เป็นแบบสอบถามมาตรวดั (Rating 

Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั  

  ตอนที่ 3 สอบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกับการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันา

ศกัยภาพก าลงัคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา 

ข้ันตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลวจัิย  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาทบทวนขอ้มูล แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2560-2579 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  เพื่อไดแ้นวคิดเก่ียวกบัการศึกษาการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคน
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ด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตาม

แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถาม  ลงมือสร้างแบบสอบถามมาตรวดั (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การ

ให้คะแนน 5 ระดับ  เก่ียวกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพก าลังคนด้านการ

อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา  4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 

  กลยุทธ์ ท่ี  1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังด้านอาชีวศึกษาให้มี

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม

ศกัยภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ศกัยภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการ

พฒันาประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพก าลังคนด้าน

อาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะ

วชิาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

3. น าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  โดย

การหาค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ในการวิจยั  โดยเลือกขอ้ท่ีไดค้่าคะแนน

0.5 ข้ึนไป ทั้งน้ี แบบสอบถามท่ีน าไปใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.6 – 1.00  

4. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ทดลองใชก้บัผูบ้ริหารและครูผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัแผนงาน 

กลยุทธ์ และโครงการของสถานศึกษา  ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาอ่ืน ท่ีไม่ใช่ประชากร จ านวน                  

30 คน  และน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามวิธีของครอนบาร์ค 

(Cronbach)  ค่าความเช่ือมัน่ท่ีไดคื้อ 0.759  

5. ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์  และน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ไปเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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3.4  วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินการโดยผูว้ิจยั  ผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

3.4.1 ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  เพื่อขอความร่วมมือไปยงัสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาคใต ้ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

3.4.2  ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามไปยงัผูบ้ริหารและครูผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัแผนงาน กลยทุธ์ และ

โครงการของสถานศึกษา  รวม 81 ฉบบั  โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามส่งผ่านระบบ E-Office ของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาและรับผา่นระบบ E-Office ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา   

3.4.3  ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถาม  และน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บท าการตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามจากการเก็บขอ้มูล  เพื่อน าไปวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูล 

 

3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 3.5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล  ด าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 

  3.5.1.1 น าแบบสอบถามท่ีคดัเลือกเฉพาะฉบบัท่ีสมบูรณ์แลว้  มาตรวจให้คะแนน

ตามเกณฑ์ระดบัการด าเนินงาน/การขบัเคล่ือน  ตามมาตรวดั (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนน 5 ระดบั  ดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดบัมากท่ีสุด หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ี

ก าหนดไว ้มากกวา่ร้อยละ 80 ข้ึนไป  

4  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดบัมาก หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้

คิดเป็นร้อยละ 70-79   

3  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดบัปานกลาง หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ี

ก าหนดไว ้  คิดเป็นร้อยละ 60-69 

2  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดบันอ้ย หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้

คิดเป็นร้อยละ 50-59 

1  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดบัน้อยท่ีสุด หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ี

ก าหนดไว ้ นอ้ยกวา่ร้อยละ 49 ลงไป       

3.5.1.2  ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
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3.5.2  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล   

3.5.2.1  หาค่าร้อยละ 

  3.5.2.2  หาค่าเฉล่ีย 

  3.5.2.3  หาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

   3.5.2.4  เปรียบเทียบระดบัการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคน

ด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพฒันาประเทศ  ตาม

แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ 

ตามขอ้มูลของภูมิสังคมคือขนาดของสถานศึกษา  โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

Variance หรือ ANOVA) 



 
 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเร่ืองการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคน
ด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพฒันาประเทศ  ตาม
แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้  
ผูว้ิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นท่ีส าคัญตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั  ประกอบดว้ยสาระส าคญั  คือสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล
และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั  ดงัน้ี   
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 n แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) 
 x แทนค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทนค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในประเด็นส าคญัตามวตัถุประสงค์
ของการศึกษาวจิยั  โดยแบ่งเป็น  4  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันา
ศกัยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกบัความต้องการในการพฒันา
ประเทศ ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา  สังกัดสถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคใต ้
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ตอนที่  3  ผลการเปรียบเทียบการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้น
การอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันา
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ ตามขนาด
ของสถานศึกษา 

ตอนที่  4  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันา

ศกัยภาพก าลงัคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา  สังกัดสถาบนัการ

อาชีวศึกษาภาคใต ้

4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่  1  คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  81  คน  จ าแนกตาม  
ต าแหน่ง  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน  และขนาดของสถานศึกษา 
ตารางที ่ 4.1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ(100) 

ต าแหน่งงาน 
ผูอ้  านวยการ 
รองผูอ้  านวยการ 
ครูผูท้  าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งฯ 
 

 
11 
26 
44 

 
13.6 
32.1 
54.3 

รวม 81 100 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
 

 
29 
52 

 
35.8 
64.2 

รวม 81 100 

ช่วงอายุ 
26-35  ปี 
36-45  ปี 
46-55  ปี 
56 ปีข้ึนไป 

 
23 
28 
19 
11 

 
28.4 
34.6 
23.5 
13.6 

รวม 81 100 
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ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ(100) 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

 
38 
38 
5 

 
46.9 
46.9 
6.2 

รวม 81 100 

ประสบการณ์ในการท างาน 
1-5  ปี 
6-10  ปี 
11-15  ปี 
16  ปีข้ึนไป 

 
54 
21 
4 
2 

 
66.7 
25.9 
4.9 
2.5 

รวม 81 100 

ขนาดของสถานศึกษา 
เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

 
21 
30 
30 

 
25.9 
37.0 
37.0 

รวม 81 100 

  
จากตารางท่ี  4.1  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นครูผูท้  าหน้าท่ี

เก่ียวกบัแผนงานและโครงการของสถานศึกษา  จ  านวน  44 คน  คิดเป็นร้อยละ  54.3  ต าแหน่งรอง
ผูอ้  านวยการ  จ  านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.1  และต าแหน่งผูอ้  านวยการ  จ  านวน  11 คน  คิด
เป็นร้อยละ  13.6  เพศหญิง  จ  านวน  52 คน  คิดเป็นร้อยละ  64.2  และเพศชาย  จ านวน  29 คน  คิด
เป็นร้อยละ  35.8  อายุช่วง  36-45  ปี  จ  านวน  28 คน  คิดเป็นร้อยละ  34.6  อายุช่วง  26-35  ปี  
จ  านวน  23 คน  คิดเป็นร้อยละ  28.4  และอายุช่วง  46-55  ปี  จ  านวน  19 คน  คิดเป็นร้อยละ  23.5  
ระดบัการศึกษาปริญญาโท  จ านวน  38 คน  คิดเป็นร้อยละ  46.9  ปริญญาตรี  จ  านวน  38 คน  คิด
เป็นร้อยละ  46.9  และปริญญาเอก  จ านวน  5 คน  คิดเป็นร้อยละ  6.2  ประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบนั  1-5  ปี  จ  านวน  54 คน  คิดเป็นร้อยละ  66.7  ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบนั  6-10  ปี  จ  านวน  21 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.9  และประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
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ปัจจุบนั  11-15  ปี  จ  านวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ  4.9  ขนาดของสถานศึกษา  สถานศึกษาขนาด
ใหญ่  จ  านวน  30 คน  คิดเป็นร้อยละ  37.0  สถานศึกษาขนาดกลาง  จ  านวน  30 คน  คิดเป็นร้อยละ  
37.0  และสถานศึกษาขนาดเล็ก  จ  านวน  21 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.9 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกดัสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันา
ศกัยภาพก าลงัคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการพฒันา
ประเทศ ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา  สังกัดสถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคใต ้ ทั้ง  4 กลยทุธ์ 
 
ตารางที่  4.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม 
สนบัสนุนให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 

แผนงาน 
ระดับการด าเนินงาน 

x S.D. ระดับ 
1 . ก า รพัฒนา รูปแบบการจัดการ เ รี ยน รู้ ท่ีพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึ งประสงค์ทั้ งสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ไป 

3.96 0.64 มาก 

2.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเ รียน รู้ ท่ี ส่ง เสริม
สมรรถนะวชิาชีพตามศกัยภาพของก าลงัคนอาชีวศึกษา 

3.86 0.68 มาก 

3.การส่งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
วธีิท่ีหลากหลาย 

4.26 0.63 มาก 

4.การพฒันาแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีวศึกษาทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

3.60 0.77 มาก 

5.การการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา 

3.75 0.66 มาก 
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6.ป ฏิบัติการเพื่ อน าไปสู่การพัฒนาก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้งรูปแบบและ
ขั้นตอน 

3.96 0.70 มาก 

7.การจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใชใ้นการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

3.83 0.70 มาก 

8.การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

3.62 0.62 มาก 

9.ระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน 3.96 0.70 มาก 
10.การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 3.93 0.67 มาก 

ภาพรวม 3.87 0.68 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.2  แสดงให้เห็นว่าการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม 

สนบัสนุนให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศกัยภาพ  โดยภาพรวมมีการการด าเนินงานตาม
แผนงานอยู่ในระดบัมาก  (x = 3.87, S.D. = 0.68)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  อยูใ่นระดบัมากทุก
แผนงาน  โดยมีแผนการส่งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย อยู่ใน
ระดบัมาก    (x = 4.26, S.D. = 0.63)  แผนการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ไป อยู่ในระดับมาก  (x = 3.96, S.D. = 0.64)  
แผนปฏิบติัการเพื่อน าไปสู่การพฒันาก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ง
รูปแบบและขั้นตอน และระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงานอยู่ในระดบัมาก    
(x = 3.96, S.D. = 0.70)   
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ตารางที่  4.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม 
พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ศกัยภาพ 

แผนงาน 
ระดับการด าเนินงาน 

x S.D. ระดับ 
1.การพฒันาครูและบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 3.52 0.63 มาก 
2.การน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาครู
และบุคลากรของสถาบนั 

3.58 0.67 มาก 

3.การจดัหาส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั 
สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 

4.21 0.67 มาก 

4.การสนบัสนุนชมรมครูวชิาชีพและสมาคมวชิาชีพ ใหมี้
บทบาทในการพฒันาครู และบุคลากรของสถาบนั 

3.65 0.74 มาก 

5.การจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

3.68 0.72 มาก 

6.การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

3.74 0.69 มาก 

7.ระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน 3.75 0.66 มาก 
8.การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 3.84 0.66 มาก 

ภาพรวม 3.75 0.68 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.3  แสดงใหเ้ห็นวา่การขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกัยภาพ  โดยภาพรวมมีการด าเนินงานตามแผนงาน
อยู่ในระดบัมาก  (x = 3.75, S.D. = 0.68)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกแผนงาน  
โดยมีแผนการจดัหาส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั
มาก  (x = 4.21, S.D. = 0.67)   การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน อยู่ในระดับมาก                   
(x = 3.84, S.D. = 0.66)   และระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน อยูใ่นระดบั
มาก   (x = 3.75, S.D. = 0.66)  
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ตารางที่  4.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม
การพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

แผนงาน 
ระดับการด าเนินงาน 

x S.D. ระดับ 
1.การพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ในการพฒันาประเทศ 

3.21 0.67 ปานกลาง 

2.การจดัสรรทรัพยากรสนับสนุนการจดัการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาตามความต้องการในการ
พฒันาประเทศ 

3.72 0.62 มาก 

3.การการประเมินและพฒันาศกัยภาพผูส้ าเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บการพฒันาตามความตอ้งการในการ
พฒันาประเทศ 

3.52 0.65 มาก 

4.การจัดเตรียมหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบการพัฒนา
หลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันา
ประเทศ 

3.79 0.67 มาก 

5.การจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

3.53 0.65 มาก 

6.การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

3.51 0.63 มาก 

7.ระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน 3.52 0.61 มาก 
8.การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 3.57 0.61 มาก 

ภาพรวม 3.55 0.64 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.4  แสดงให้เห็นว่าการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการ

พฒันาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความต้องการในการพฒันาประเทศ  โดยภาพรวมมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.55, S.D. = 0.64)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  มีแผน
ในการจดัเตรียมหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ในการพฒันาประเทศ อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.79, S.D. = 0.67) แผนการจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุน
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรท่ีได้รับการพฒันาตามความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  อยู่ใน
ระดบัมาก  (x = 3.72, S.D. = 0.62)  และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานอยูใ่นระดบัมาก  
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(x = 3.57, S.D. = 0.61)  ส่วนแผนการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการ
พฒันาประเทศ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (x = 3.21, S.D. = 0.67)   
 
ตารางที ่ 4.5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริม

การพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการ

พฒันาประเทศ 

แผนงาน 
ระดับการด าเนินงาน 

x S.D. ระดับ 
1.สร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา 

3.67 0.69 มาก 

2.สร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศในการเพิ่มศกัยภาพ
ก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา 

3.51 0.71 มาก 

3.การสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้ งในประเทศและ
ต่างประ เทศ เพื่ อการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาเฉพาะทางท่ีเป็นจุดแข็งหรือจุดเน้นของ
สถาบนั 

3.48 0.79 ปานกลาง 

4.การจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

3.51 0.74 มาก 

5.การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

2.64 0.68 ปานกลาง 

6.ระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน 3.43 0.61 ปานกลาง 
7.การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 3.57 0.67 มาก 

ภาพรวม 3.40 0.70 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี  4.5  แสดงให้เห็นว่าการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการ

พฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการ
พฒันาประเทศ  โดยภาพรวมมีการด าเนินงานตามแผนงานอยู่ในระดับปานกลาง  (x = 3.40,                
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S.D. = 0.70)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  แผนสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา  อยู่ในระดบัมาก  (x = 3.67, S.D. = 0.69)  การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน   อยู่ในระดบัมาก  (x = 3.57, S.D. = 0.67)  แผนสร้างความร่วมมือกบั
ต่างประเทศในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา   อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.51, S.D. = 0.71)  
การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (x = 2.64, 
S.D. = 0.68)   
 
ตารางที่  4.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม 
สนบัสนุนให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 
ระดับการด าเนินงาน 

x S.D. ระดับ 
1.โครงการพฒันาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด ์4.0 
S-Curve และ New S-Curve) 

3.48 0.59 ปานกลาง 

2.โครงการพฒันาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 3.57 0.61 มาก 
3.โครงการสร้างความยืดหยุ่นของระบบอาชีวศึกษา การ
พฒันาระบบเทียบโอนประสบการณ์ 

3.74 0.65 มาก 

4 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวจิยัและนวตักรรม
ตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 

3.52 0.55 มาก 

ภาพรวม 3.58 0.60 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.6  แสดงให้เห็นว่าการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม 

สนบัสนุนให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ  โดยภาพรวมมีการด าเนินงานใน
โครงการอยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.58, S.D. = 0.60)  )  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  มีการด าเนินงานใน
โครงการสร้างความยืดหยุ่นของระบบอาชีวศึกษา การพฒันาระบบเทียบโอนประสบการณ์ อยูใ่น
ระดบัมาก (x = 3.74, S.D. = 0.65)  โครงการพฒันาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล อยู่ในระดบัมาก  
(x = 3.57, S.D. = 0.61)  และโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและนวตักรรมตามนโยบาย
ไทยแลนด ์4.0 อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.52, S.D. = 0.55)   
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ตารางที ่ 4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม

พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ศกัยภาพ 

โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 
ระดับการด าเนินงาน 

x S.D. ระดับ 
1. โครงการพฒันาเสริมสร้างคุณภาพชีวติครูคณาจารยแ์ละ
บุคลากร 

3.30 0.53 ปานกลาง 

2. โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษา 
(พฒันาครู) 

3.58 0.70 มาก 

3. โครงการประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพฒันา 3.72 0.58 มาก 
4. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพนวตักรรมการสอนของครู 3.77 0.66 มาก 
5. โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ 3.60 0.61 มาก 
6. โครงการพฒันาชมรมครูวิชาชีพกับสมาคมวิชาชีพสู่
สากล 

3.33 0.65 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.55 0.62 มาก 
 
จากตารางท่ี  4.7  แสดงใหเ้ห็นวา่การขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกัยภาพ  โดยภาพรวมมีการด าเนินงานในโครงการ
อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.55, S.D. = 0.62)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  มีการด าเนินงานในโครงการ
พฒันาทกัษะวิชาชีพนวตักรรมการสอนของครู อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.77, S.D. = 0.66)  โครงการ
ประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพฒันา อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.72, S.D. = 0.58)  และโครงการพฒันา
ครูฝึกในสถานประกอบการ อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.60, S.D. = 0.61) 
ส่วนการด าเนินงานในโครงการพฒันาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารยแ์ละบุคลากร  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  (x = 3.30, S.D. = 0.53)   
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ตารางที่  4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม

การพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 
ระดับการด าเนินงาน 

x S.D. ระดับ 
1. โครงการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาตามความตอ้งการ
ในการพฒันาประเทศ 

3.52 0.61 มาก 

2.โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวจิยัและนวตักรรม
ตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 ท่ีตอบสนองความตอ้งการใน
การพฒันาประเทศ 

3.52 0.65 มาก 

3.โครงการพฒันาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด ์4.0 
S-Curve และ New S-Curve) 

2.59 0.67 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.21 0.64 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี  4.8  แสดงให้เห็นว่าการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการ

พฒันาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความต้องการในการพฒันาประเทศ  โดยภาพรวมมีการ
ด าเนินงานในโครงการอยู่ในระดบัปานกลาง  (x = 3.21, S.D. = 0.64)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า            
มีการด าเนินงานในโครงการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาตามความตอ้งการในการพฒันาประเทศ   
อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.52, S.D. = 0.61)  โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและนวตักรรม
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ   อยู่ในระดบัมาก               
(x = 3.52, S.D. = 0.65)   
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ตารางที่  4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริม
การพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการ
พฒันาประเทศ 

โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 
ระดับการด าเนินงาน 

x S.D. ระดับ 
1. โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ 3.40 0.49 ปานกลาง 
2.โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจดัอาชีวศึกษา (สานพลงั
ประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถานประกอบการและ
หน่วยงาน) 

3.23 0.69 ปานกลาง 

3.โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ในการพฒันาความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพก าลงัคน
ดา้นการอาชีวศึกษา 

3.53 0.67 มาก 

ภาพรวม 3.39 0.62 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี  4.9  แสดงให้เห็นว่าการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการ

พฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการ
พฒันาประเทศ  โดยภาพรวมมีการด าเนินงานในโครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง  (x = 3.39, S.D. = 
0.62)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  มีการด าเนินงานในโครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการในการพฒันาความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษา   อยูใ่น
ระดบัมาก  (x = 3.55, S.D. = 0.67)  ส่วนโครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  (x = 3.40, S.D. = 0.49)  และโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจดัอาชีวศึกษา (สานพลงั
ประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่วยงาน)  อยู่ในระดบัปานกลาง  (x = 
3.23, S.D. = 0.69)   
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพฒันาประเทศ ตาม
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
ตามข้อมูลขนาดของสถานศึกษา 
  ตอนท่ี  3  การเปรียบเทียบการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ จ  านวน 4  กลยทุธ์  
ตามขนาดของสถานศึกษา 
 
ตารางที่  4.10  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการ
พฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และ
สมรรถนะวชิาชีพอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ตามขนาดของสถานศึกษา   
  

แผนงาน แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1.การพัฒนารูปแบบการ
จัด ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี พัฒน า
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ทั้ ง สมรรถนะหลักแล ะ
สมรรถนะทัว่ไป 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.056 
32.833 
32.889 

 

2 
78 
80 

 

0.028 
0.421 

 
 

 

0.066 0.936 

2. การพัฒนารูปแบบการ
จัดการ เ รียน รู้ ท่ี ส่ ง เส ริม
สม รรถนะ วิ ช า ชี พต าม
ศัก ย ภ า พ ข อ ง ก า ลั ง ค น
อาชีวศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.540 
36.967 
37.506 

2 
78 
80 

 

0.270 
0.474 

0.569 0.568 

3 . ก า ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีท่ีหลาก 
หลาย 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.951 
30.605 
31.556 

2 
78 
80 

 

0.475 
0.392 

1.212 0.303 
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แผนงาน แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

4.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้ า นอ า ชี ว ศึ กษ าทั้ ง เ ชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.620 
40.738 
47.358 

2 
78 
80 

3.310 
0.522 

6.337 0.003* 

5.การการสร้างเครือ ข่าย
ความร่วมมือในการพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.328 
32.733 
35.062 

2 
78 
80 

1.164 
0.420 

2.774 0.069 

6.ปฏิบติัการเพื่อน าไปสู่การ
พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ด้ า น
อาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ทั้ ง รูปแบบ
และขั้นตอน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.870 
37.019 
38.889 

2 
78 
80 

 

0.935 
0.475 

1.970 0.146 

7.การจดัเตรียมงบประมาณ
เพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ตามแผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.437 
39.143 
39.580 

2 
78 
80 

0.219 
0.502 

0.436 0.648 

8 .ก าร เต รี ยม บุคคล เพื่ อ
รับผิดชอบในการด าเนิน 
งานตามแผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.083 
30.052 
31.136 

2 
78 
80 

0.542 
0.385 

1.406 0.251 

9.ระบบในการก ากับติด 
ตามการด า เ นินงานตาม
แผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.513 
38.376 
38.889 

2 
78 
80 

0.256 
0.492 

0.521 0.596 

10 .ก ารประ เ มินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.151 
35.405 
35.556 

2 
78 
80 

0.075 
0.454 

0.166 0.847 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากตารางท่ี 4.10  แสดงให้เห็นว่า การขับเคล่ือนแผนงานตามกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม 

สนบัสนุน ให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศกัยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
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พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบั

การขบัเคล่ือนตามแผนงานมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในแผนการพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ดา้นอาชีวศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

ตารางที่  4.11  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ศกัยภาพ   ตามขนาดของสถานศึกษา   

แผนงาน แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS  df MS F Sig. 

1.การพฒันาครูและบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.046 
31.176 
32.222 

 2 
78 
80 

0.523 
0.400 

1.309 0.276 

2 . ก า รน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีม า ใช้ ในก าร
พฒันาครูและบุคลากรของ
สถาบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

11.003 
24.719 
35.728 

 2 
78 
80 

5.505 
0.317 

17.370 0.000* 

3.การจดัหาส่ือ อุปกรณ์และ
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท่ี ทัน ส มั ย 
สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.861 
31.571 
35.432 

 2 
78 
80 

1.930 
0.405 

4.769 0.011* 

4.การสนับสนุนชมรมครู
วิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ 
ให้มีบทบาทในการพฒันาครู 
และบุคลากร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.335 
36.986 
44.321 

 2 
78 
80 

3.668 
0.474 

7.735 0.001* 

5.การจดัเตรียมงบประมาณ
เพื่อใชใ้นการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.150 
39.505 
41.654 

 2 
78 
80 

1.075 
0.506 

2.122 0.127 

6 . ก า ร เ ต รี ยม บุ ค คล เพื่ อ
รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ตามแผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.770 
33.786 
37.556 

 2 
78 
80 

1.885 
0.433 

4.352 0.016* 
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7.ระบบในการก ากบัติดตาม
การด าเนินงานตามแผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.143 
31.919 
35.062 

 2 
78 
80 

1.571 
0.409 

3.840 0.026* 

8.การประเมินผลการด าเนิน 
งานตามแผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.628 
31.286 
34.914 

 2 
78 
80 

1.814 
0.401 

4.522 0.014* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากตารางท่ี 4.11  แสดงใหเ้ห็นวา่ การขบัเคล่ือนแผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม  

พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกัยภาพ  ตามขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่าง

กนั พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมี

ระดบัการขบัเคล่ือนตามแผนงานมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในแผนการน า

นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาครูและบุคลากรของสถาบนั  การจดัหาส่ือ อุปกรณ์

และแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้  การสนบัสนุนชมรมครูวชิาชีพและสมาคม

วิชาชีพ ให้มีบทบาทในการพฒันาครู และบุคลากร  การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานตามแผนงาน  ระบบในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน  และการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
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ตารางที่  4.12  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร
อาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ   ตามขนาดของสถานศึกษา   

แผนงาน แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1 . ก า ร พัฒ น า ห ลั ก สู ต ร
อาชีวศึกษาท่ีตรงกับความ
ต้ อ ง ก า ร ใ น ก า ร พัฒ น า
ประเทศ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.246 
34.186 
35.432 

2 
78 
80 

0.623 
0.438 

1.422 0.247 

2 . ก า รจัดสรรท รัพย าก ร
สนับสนุนการจดัการเรียนรู้
ตามหลักสูตรท่ีได้รับการ
พฒันาตามความต้องการใน
การพฒันาประเทศ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.826 
28.643 
30.469 

2 
78 
80 

0.913 
0.367 

2.487 0.090 

3.การประเมินและพัฒนา
ศกัยภาพผูส้ าเร็จการ ศึกษา
ตามหลักสูตรท่ีได้รับการ
พฒันาตามความต้องการใน
การพฒันาประเทศ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.151 
28.071 
34.222 

2 
78 
80 

3.075 
0.360 

8.545 0.000* 

4.การจัดเตรียมหน่วยงาน
และผูรั้บผิดชอบการพฒันา
หลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรง
กับความต้องการในการ
พฒันาประเทศ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.146 
32.286 
35.432 

2 
78 
80 

1.573 
0.414 

3.801 0.027* 

5.การจดัเตรียมงบประมาณ
เพื่อใชใ้นการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.468 
27.705 
34.173 

2 
78 
80 

3.234 
0.355 

9.105 0.000* 

6 . ก า ร เ ต รี ยม บุ ค คล เพื่ อ        
รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ตามแผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.495 
26.752 
32.247 

2 
78 
80 

2.747 
0.343 

8.010 0.001* 
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แผนงาน แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

7.ระบบในการก ากบัติดตาม
การด าเนินงานตามแผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.217 
25.005 
30.222 

2 
78 
80 

2.609 
0.321 

8.138 0.001* 

8.การประเมินผลการด าเนิน 
งานตามแผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.672 
22.205 
29.877 

2 
78 
80 

3.836 
0.285 

13.475 0.000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 จากตารางท่ี 4.12  แสดงให้เห็นว่า  การขบัเคล่ือนแผนงานตามกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการ

พฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามขนาดของสถานศึกษา

ท่ีแตกต่าง พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยสถานศึกษาขนาด

เล็กมีระดบัการขบัเคล่ือนตามแผนงานสูงกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในแผนการ

ประเมินและพฒันาศกัยภาพผูส้ าเร็จการ ศึกษาตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บการพฒันาตามความตอ้งการใน

การพฒันาประเทศ  การจดัเตรียมหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรง

กบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  การจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงานตาม

แผนงาน  การเตรียมบุคคลเพื่อรับผดิชอบในการด าเนินงานตามแผนงาน  ระบบในการก ากบัติดตาม

การด าเนินงานตามแผนงาน  และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
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ตารางที่  4.13  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันาความ

ร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกั

และสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ   

ตามขนาดของสถานศึกษา   

แผนงาน แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1.สร้างความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนในประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศั ก ย ภ า พ ก า ลั ง ค น ด้ า น
อาชีวศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.454 
32.719 
38.173 

2 
78 
80 

2.727 
0.419 

6.501 0.002* 

2 .ส ร้ า งคว าม ร่วม มือกับ
ต่ า งประ เทศในก าร เพิ่ ม
ศั ก ย ภ า พ ก า ลั ง ค น ด้ า น
อาชีวศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.628 
33.619 
40.247 

2 
78 
80 

3.314 
0.431 

7.689 0.001* 

3.การสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อการพฒันา
ศกัยภาพก าลังคนด้านอาชีว 
ศึกษาเฉพาะทางท่ีเป็นจุด
แขง็หรือจุดเนน้ของสถาบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

12.651 
37.571 
50.222 

2 
78 
80 

6.325 
0.482 

13.132 0.000* 

4.การจดัเตรียมงบประมาณ
เพื่อใชใ้นการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

9.275 
34.971 
44.247 

2 
78 
80 

4.638 
0.448 

10.344 0.000* 

5 . ก า ร เ ต รี ยม บุ ค คล เพื่ อ
รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ตามแผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

9.651 
26.967 
36.617 

2 
78 
80 

4.825 
0.346 

13.957 0.000* 

6.ระบบในการก ากบัติดตาม
การด าเนินงานตามแผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.310 
24.567 
29.877 

2 
78 
80 

2.655 
0.315 

8.430 0.000* 
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การขับเคล่ือนตามแผนงาน แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

7.การประเมินผลการด าเนิน 
งานตามแผนงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.472 
29.405 
35.877 

2 
78 
80 

3.236 
0.377 

8.584 0.000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากตารางท่ี 4.13  แสดงใหเ้ห็นวา่  การขบัเคล่ือนแผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริม 

การพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการ

พฒันาประเทศ  ตามขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั  พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการขับเคล่ือนตามแผนงานมากกว่า

สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในทุกแผนงาน  ไดแ้ก่  สร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนใน

ประเทศ เพื่อเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา  สร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศในการเพิ่ม

ศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา  การสร้างความร่วมมือกบัองคก์รทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีว ศึกษาเฉพาะทางท่ีเป็นจุดแข็งหรือจุดเน้นของสถาบนั  

การจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใชใ้นการด าเนินงานตามแผนงาน  การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบใน

การด าเนินงานตามแผนงาน  ระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน  และการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
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ตารางที่  4.14  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการ
พฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และ
สมรรถนะวชิาชีพอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ตามขนาดของสถานศึกษา   

โครงการ แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1 . โครงการพัฒนาสถาน 
ศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 
4 . 0  S-Curve และ  New S-
Curve) 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.451 
25.771 
28.222 

2 
78 
80 

1.225 
0.330 

3.709 0.029* 

2. โครงการพัฒนาอา ชีว -
ศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.067 
29.810 
29.877 

2 
78 
80 

0.034 
0.182 

0.088 0.916 

3.โครงการสร้างความยืด 
หยุ่นของระบบอาชีวศึกษา 
การพฒันาระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.351 
32.205 
33.556 

2 
78 
80 

0.675 
0.413 

1.636 0.201 

4 โครงการ เพิ่ ม ขีดความ 
สามารถในการวิ จัยและ
นวตักรรมตามนโยบายไทย
แลนด ์4.0 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.117 
23.105 
24.222 

2 
78 
80 

0.559 
0.296 

1.886 0.158 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 จากตารางท่ี 4.14  แสดงให้เห็นว่า  การขับเคล่ือนโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม 

สนบัสนุนให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพอยา่งเต็มศกัยภาพ  ตามขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบั

การขบัเคล่ือนตามโครงการมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในโครงการพฒันา

สถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด ์4.0 S-Curve และ New S-Curve) 
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ตารางที่  4.15  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ศกัยภาพ  ตามขนาดของสถานศึกษา   

โครงการ แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. โครงการพฒันาเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติครูคณาจารย์
และบุคลากร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.484 
19.405 
22.889 

2 
78 
80 

1.742 
0.249 

7.002 0.002* 

2. โครงการพฒันาคุณภาพ
การจดัการอาชีวศึกษา
(พฒันาครู) 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.9990 
34.738 
39.728 

2 
78 
80 

2.495 
0.445 

5.603 0.005* 

3.  โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สมรรถนะครูเพื่อการพฒันา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.831 
22.638 
26.469 

2 
78 
80 

1.916 
0.290 

 
 

6.600 0.002* 

4.  โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพนวตักรรมการสอน
ของครู 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.567 
27.976 
34.543 

2 
78 
80 

3.284 
0.359 

 

9.155 0.000* 

5. โครงการพฒันาครูฝึกใน
สถานประกอบการ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.772 
24.586 
29.358 

2 
78 
80 

2.386 
0.315 

7.570 0.001* 

6. โครงการพฒันาชมรมครู
วิชาชีพกับสมาคมวิชาชีพสู่
สากล 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.657 
28.343 
34.000 

2 
78 
80 

2.829 
0.363 

7.784 0.001* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 จากตารางท่ี 4.15  แสดงให้เห็นวา่  การขบัเคล่ือนโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกัยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษา ท่ีแตกต่างกนั 

พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบั

การขบัเคล่ือนตามโครงการมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในทุกโครงการ  ไดแ้ก่  

โครงการพฒันาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารยแ์ละบุคลากร  โครงการพฒันาคุณภาพการ
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จดัการอาชีวศึกษา  โครงการประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพฒันา  โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ

นวตักรรมการสอนของครู  โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ  และโครงการพฒันาชมรม

ครูวชิาชีพกบัสมาคมวชิาชีพสู่สากล 

 

ตารางที่  4.16  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร
อาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามขนาดของสถานศึกษา   

โครงการ แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1 .  โครงก ารพัฒนาหลัก สู ตร
อาชีวศึกษาตามความตอ้ง การใน
การพฒันาประเทศ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.217 
25.005 
30.222 

2 
78 
80 

2.609 
0.321 

8.138 0.001* 

2.โครงการเพิ่มขีดความ สามารถ
ในการวิจัยและนวัตกรรมตาม
น โ ย บ า ย ไ ท ย แ ล น ด์  4 . 0  ท่ี
ตอบสนองความต้องการในการ
พฒันาประเทศ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.217 
27.005 
34.222 

2 
78 
80 

3.609 
0.346 

10.423 0.000* 

3.โครงการพัฒนาสถานศึกษา
เฉพ า ะท า ง  ( ไ ทย แลนด์  4 . 0               
S-Curve และ New S-Curve) 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.613 
34.943 
35.556 

2 
78 
80 

0.306 
0.448 

0.684 0.508 

4.โครงการพัฒนาสถานศึกษา
ภายใต้โครงการเงินกู้จากรัฐบาล
ญ่ีปุ่น 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.609 
26.305 
26.914 

2 
78 
80 

0.304 
0.337 

0.903 0.410 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 จากตารางท่ี 4.16  แสดงให้เห็นว่า  การขบัเคล่ือนโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการ

พฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามขนาดของสถานศึกษา

ท่ีแตกต่างกนั พบว่า  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยสถานศึกษา

ขนาดเล็กมีระดับการขบัเคล่ือนตามโครงการมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่                  

ในโครงการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาตามความตอ้ง การในการพฒันาประเทศ  และโครงการเพิ่ม
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ขีดความ สามารถในการวิจยัและนวตักรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีตอบสนองความตอ้งการ

ในการพฒันาประเทศ 

 

ตารางที่  4.17  เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันาความ
ร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกั
และสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตาม
ขนาดของสถานศึกษา   
 

โครงการ แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. โครงการพฒันาครูฝึกใน
สถานประกอบการ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.839 
17.519 
19.358 

2 
78 
80 

0.919 
0.225 

4.094 0.020* 

2.โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมจดัอาชีวศึกษา (สานพลงั
ประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อ
ศ./สถานประกอบการและ
หน่วยงาน) 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.257 
34.286 
38.543 

2 
78 
80 

2.129 
0.440 

4.843 0.010* 

3.โครงการประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบ-
ก า ร ในก า รพัฒนา คว า ม
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพก าลังคนด้านการ
อาชีวศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

8.863 
27.310 
36.173 

2 
78 
80 

4.432 
0.350 

12.657 0.000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 จากตารางท่ี 4.17  แสดงให้เห็นว่า  การขบัเคล่ือนโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการ

พฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการ

พฒันาประเทศ  ตามขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการขบัเคล่ือนตามโครงการมากกว่า

สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่   ในโครงการทุกโครงการ  ไดแ้ก่  โครงการพฒันาครูฝึกใน

สถานประกอบการ  โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจดัอาชีวศึกษา (สานพลงัประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.

กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่วยงาน)  และโครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน

ประกอบ-การในการพฒันาความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษา 

 
4.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพก าลงัคน
ด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตาม
แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกดัสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 

ตอนที่  4  ปัญหา  อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันา
ศกัยภาพก าลงัคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการพฒันา
ประเทศ ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา  สังกัดสถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคใต ้ ทั้ง  4 กลยทุธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค  
-  สถานศึกษาอยูห่่างจากตวัเมือง  จึงท าให้การเดินทางเป็นไปอยา่งล าบาก  ส่งผลให้ผูเ้รียน

ตดัสินใจไม่เลือกเรียนอาชีวศึกษา  (2) 
-  มีแหล่งการเรียนรู้เฉพาะทาง  จ  านวนนอ้ย  เน่ืองจากสถานศึกษาอยูห่่างไกลตวัเมือง (2) 
-  มีเครือข่ายท่ีใหค้วามร่วมมือ จ านวนนอ้ย (2) 
-  ไม่สามารถเปิดสาขาบางสาขา  เพื่อใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการของตลาดได ้ เน่ืองดว้ย

ปัจจยัความพร้อมหลายดา้น  เช่น  สถานท่ี  งบประมาณ  ครู  เป็นตน้ (2) 
-  ขาดทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  อุปกรณ์/เคร่ืองมือ  ส่ือ  

นวตักรรม  เป็นตน้  (3) 
 ข้อเสนอแนะ 
 -  ควรสร้างเครือข่ายในการพิจารณาก าลงัคนร่วมกนัทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (4) 
 -  พฒันาก าลงัคนใหต้รงต่อความตอ้งการก าลงัคนในแต่ละภูมิภาค (2) 
 -  ควรมีการช้ีแจงขอ้มูลนโยบาย แผนงานใหทุ้กคนในสถานศึกษารับรู้  (4) 
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กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค  
-  หลกัสูตรฝึกอบรมไม่ตรงกบัความตอ้งการและไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  (2) 
-  ขาดการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง  (2) 
-  การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท าไดไ้ม่ทัว่ถึงและไม่ต่อเน่ือง  (3) 
-  รูปแบบการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความหลากหลาย  (2) 
-  มีครูท่ีมีความพร้อมในการพฒันาตนเอง  แต่ไม่มีงบประมาณสนบัสนุน  (3) 
-  ครูขาดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  (2) 
-  ครูขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน  (5) 

 ข้อเสนอแนะ 
 -  ควรจัดงบประมาณในการพฒันาครูให้ทนัต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
ทนัสมยั  (4) 
 -  ควรสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ทุกภาคส่วนใหเ้ป็นยคุดิจิทลั  (3) 
 -  ควรมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  (3) 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาทีต่รงกบัความต้องการในการพฒันา

ประเทศ 

ปัญหาและอุปสรรค  
-  ขาดครูและบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น (2) 
-  ขาดการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร และเอกสารประกอบหลกัสูตร (2) 
-  หลกัสูตรใหม่  ยงัขาดความสมบูรณ์  รวมถึงขาดทรัพยากรสนบัสนุนในการจดัการเรียนรู้  

(2) 
-  งบประมาณท่ีให้ในการจดัหลกัสูตรการเรียนรู้ไม่เพียงพอ  ส่งผลใหข้าดความต่อเน่ืองใน

การพฒันาหลกัสูตร  (5) 
-  ครูขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน  (5) 

 ข้อเสนอแนะ 
 -  ควรมีการสนบัสนุนหลกัสูตร  และเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั  (2) 
 -  ควรเปิดหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของตลาดใหท้นัในอนาคต  (2) 
 -  ควรมีการสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณให้เพียงพอต่อการผลิตก าลงัคนเฉพาะดา้น  
รวมถึงมีการก ากบัติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง  (3) 
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กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือในการเพิม่ศักยภาพก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาให้

มีคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพ สอดคล้อง

กบัความต้องการในการพฒันาประเทศ 

ปัญหาและอุปสรรค  
-  อยูเ่ขตชนบท  ท าใหก้ารติดต่อ  รวมถึงการเดินทางล าบาก  (2) 
-  มีเครือข่ายจ านวนนอ้ย  (2) 
-  มีงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ  (3) 
-  ครูและบุคลากรขาดความเช่ียวชาญในวชิาชีพของตน  ล่าสมยั  ไม่ทนัต่อความตอ้งการใน

อนาคต  (2) 
 ข้อเสนอแนะ 
 -  ควรสร้างเครือข่ายในการพิจารณาการพฒันาก าลงัคนทุกภาคส่วน  และด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง  (3) 
 -  ควรมีการฝึกประสบการณ์ใหค้รู บุคลากร  และนกัเรียนนกัศึกษา  ทั้งในและต่างประเทศ
(2) 
 -  ควรมีการท า MOU กบัสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ  (3) 
 -  ควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงาน  (3) 

 

 

 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัย  การอภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
 

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการ

อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ มีวตัถุประสงค์  

1.  เพื่อศึกษาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี

สมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2560-2579 ของสถานศึกษาสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ 2. เพื่อเปรียบเทียบการขบัเคล่ือน

ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกบัความ

ตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560 -2579 ของสถานศึกษา

สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ ตามขอ้มูลของขนาดของสถานศึกษา  และ3. เพื่อศึกษาปัญหา  

อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลังคนด้านการ

อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ เป็นการศึกษาเชิง

ส ารวจ  โดยกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูล  คือ ผูบ้ริหาร และครูผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัแผนงานและโครงการ

ของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ สถานศึกษาละ 3 คน รวมทั้งส้ิน 81 คน  และ

ไดข้อ้มูลกลบัมาทั้งส้ิน  คิดเป็นร้อยละ  100  สถิติท่ีใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA) 

 

5.1  สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคน

ด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตาม

แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้
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5.1.1.1  การขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ

พฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และ

สมรรถนะวชิาชีพอยา่งเต็มศกัยภาพ  พบวา่ระดบัการด าเนินงานตามแผนงานในกลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริม 

สนบัสนุนให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศกัยภาพ  โดยภาพรวมมีการด าเนินงานตาม

แผนงานอยู่ในระดบัมาก  (x = 3.87, S.D. = 0.68)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  อยูใ่นระดบัมากทุก

แผนงาน  โดยมีแผนการการส่งเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย       

(x = 4.26, S.D. = 0.63) แผนการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ทั้งสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  (x = 3.96, S.D. = 0.64)  และแผนปฏิบติัการเพื่อน าไปสู่

การพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ งรูปแบบและขั้นตอน                 

(x = 3.96, S.D. = 0.70)   

5.1.1.2  การขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกัยภาพ  พบว่าระดบัการด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 2 

ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ  โดยภาพรวมมีการ

ด าเนินงานตามแผนงานอยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.75, S.D. = 0.68)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  อยูใ่น

ระดบัมากทุกแผนงาน  โดยมีแผนการจดัหาส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั สนบัสนุนการ

จดัการเรียนรู้  (x = 4.21, S.D. = 0.67)   การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  (x = 3.84,  

S.D. = 0.66)   และระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน  (x = 3.75, S.D. = 0.66)    

5.1.1.3  การขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร 

อาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  พบวา่ระดบัการด าเนินงานตามแผนงาน

ในกลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  

โดยภาพรวมมีการด าเนินงานตามแผนงานอยู่ในระดบัมาก  (x = 3.55, S.D. = 0.64)  เม่ือพิจารณา

รายขอ้พบวา่  แผนในการจดัเตรียมหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรง

กบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.79, S.D. = 0.67)  แผนการจดัสรร

ทรัพยากรสนับสนุนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรท่ีได้รับการพฒันาตามความตอ้งการในการ

พฒันาประเทศ   อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.72, S.D. = 0.62)  และการประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนงาน   อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.57, S.D. = 0.61)  ส่วนการด าเนินงานในแผนการพฒันาหลกัสูตร
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อาชีวศึกษาท่ีตรงกับความต้องการในการพฒันาประเทศ  อยู่ในระดับปานกลาง  (x = 3.21,         

S.D. = 0.67) 

5.1.1.4  การขบัเคล่ือนตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือ

ในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  พบว่า

ระดับการด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือในการเพิ่ม

ศกัยภาพก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะ

ทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  โดยภาพรวมมีการ

ด าเนินงานตามแผนงานอยู่ในระดบัปานกลาง  (x = 3.40, S.D. = 0.70)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า    

มีแผนสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในประเทศ เพื่อเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา อยูใ่น

ระดบัมาก  (x = 3.67, S.D. = 0.69)  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานอยู่ในระดบัมาก   

(x = 3.57, S.D. = 0.67)  แผนสร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้น

อาชีวศึกษา   อยู่ในระดบัมาก  (x = 3.51, S.D. = 0.71)  ส่วนการด าเนินงานการเตรียมบุคคลเพื่อ

รับผดิชอบในการด าเนินงานตามแผนงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (x = 2.64, S.D. = 0.68) 

5.1.1.5  การขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ

พฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และ

สมรรถนะวิชาชีพอยา่งเต็มศกัยภาพ  พบวา่ระดบัการด าเนินงานในโครงการในกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม 

สนบัสนุนให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ  โดยภาพรวมมีการด าเนินงาน                 

ในโครงการอยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.58, S.D. = 0.60)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  มีการด าเนินงาน

ในโครงการสร้างความยืดหยุ่นของระบบอาชีวศึกษา การพฒันาระบบเทียบโอนประสบการณ์      

อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.74, S.D. = 0.65)  โครงการพฒันาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  อยูใ่นระดบั

มาก  (x = 3.57, S.D. = 0.61) และโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและนวตักรรมตาม

นโยบายไทยแลนด ์4.0  อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.52, S.D. = 0.55)  

5.1.1.6 การขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกัยภาพ  พบว่าระดับการด าเนินงานในโครงการในกลยุทธ์ท่ี 2 

ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ  โดยภาพรวมมีการ

ด าเนินงานในโครงการอยู่ในระดับมาก  (x = 3.55, S.D. = 0.62)  เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า               
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มีการด าเนินงานในโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพนวตักรรมการสอนของครู   อยู่ในระดับมาก        

(x = 3.77, S.D. = 0.66)  โครงการประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพฒันา  อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.72, 

S.D. = 0.58)  โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ  อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.60, S.D. = 0.61)  

โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษา(พฒันาครู)  อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.58, S.D. = 0.70)  

ส่วนการด าเนินงานในโครงการพฒันาชมรมครูวิชาชีพกบัสมาคมวิชาชีพสู่สากล  อยูใ่นระดบัปาน

กลาง  (x = 3.33, S.D. = 0.65)  และโครงการพฒันาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และ

บุคลากร  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (x = 3.30, S.D. = 0.53) 

5.1.1.7  การขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร

อาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  พบวา่ระดบัการด าเนินงานในโครงการใน

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  

โดยภาพรวมมีการด าเนินงานในโครงการอยู่ในระดับปานกลาง  (x = 3.21 , S.D.= 0.64)                 

เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า  มีการด าเนินงานในโครงการพฒันาหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความ

ต้องการในการพฒันาประเทศ   อยู่ในระดับมาก  (x = 3.52, S.D. = 0.61)  โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถในการวิจยัและนวตักรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีตอบสนองความตอ้งการใน

การพฒันาประเทศ  อยู่ในระดบัมาก  (x = 3.52, S.D. = 0.65)  ส่วนการด าเนินงานในโครงการ

พฒันาสถานศึกษาภายใตโ้ครงการเงินกูจ้ากรัฐบาลญ่ีปุ่น  อยูใ่นระดบันอ้ย  (x = 1.84, S.D. = 0.58) 

5.1.1.8  การขบัเคล่ือนตามโครงการในกลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือ

ในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  พบว่า

การด าเนินงานในโครงการในกลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพ

ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป         

และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพฒันาประเทศ โดยภาพรวมมีการ

ด าเนินงานในโครงการอยู่ในระดบัปานกลาง  (x = 3.39, S.D. = 0.62)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า     

มีการด าเนินงานในโครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการในการพฒันาความ

ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษา   อยู่ในระดับมาก  (x = 3.55 ,                

S.D. = 0.67)  ส่วนการด าเนินงานในโครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ อยู่ในระดับ     

ปานกลาง  (x = 3.40, S.D. = 0.49)  และโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจดัอาชีวศึกษา (สานพลงั
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ประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่วยงาน)  อยู่ในระดับปานกลาง               

(x = 3.23, S.D. = 0.69) 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพ

ก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ตาม

แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้

ตามขนาดของสถานศึกษา 

 5.1.2.1  การเปรียบเทียบการขบัเคล่ือนแผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนบัสนุน 

ให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะ

ทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศกัยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั พบว่า        

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการ

ขับเคล่ือนตามแผนงานมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในแผนการพัฒนา          

แหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีวศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

5.1.2.2  การเปรียบเทียบการขบัเคล่ือนแผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครู 

และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกัยภาพ  ตามขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั พบวา่ 

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการ

ขบัเคล่ือนตามแผนงานมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในแผนการน านวตักรรม

และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรของสถาบัน  การจัดหาส่ือ อุปกรณ์                      

และแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้  การสนบัสนุนชมรมครูวชิาชีพและสมาคม

วิชาชีพ    ให้มีบทบาทในการพฒันาครู และบุคลากร  การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการ

ด า เนินงานตามแผนงาน  ระบบในการก ากับติดตามการด า เ นินงานตามแผนงาน  และ                       

การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

  5.1.2.3  การเปรียบเทียบการขบัเคล่ือนแผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันา

หลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความต้องการในการพฒันาประเทศ  ตามขนาดของสถานศึกษา          

ท่ีแตกต่าง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยสถานศึกษา       

ขนาดเล็กมีระดับการขับเคล่ือนตามแผนงานสูงกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่              

ในแผนการประเมินและพฒันาศกัยภาพผูส้ าเร็จการ ศึกษาตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บการพฒันาตามความ

ต้องการในการพฒันาประเทศ  การจัดเตรียมหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบการพฒันาหลักสูตร

อาชีวศึกษาท่ีตรงกับความต้องการในการพฒันาประเทศ  การจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ใน       
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การด าเนินงานตามแผนงาน  การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนงาน  ระบบ

ในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน  และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

 5.1.2.4  การเปรียบเทียบการขบัเคล่ือนแผนงานตามกลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการ

พฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการ

พฒันาประเทศ  ตามขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั  พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการขับเค ล่ือนตามแผนงานมากกว่า

สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในทุกแผนงาน  ไดแ้ก่  สร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนใน

ประเทศ เพื่อเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา  สร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศในการเพิ่ม

ศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา  การสร้างความร่วมมือกบัองคก์รทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาเฉพาะทางท่ีเป็นจุดแข็งหรือจุดเน้นของสถาบนั  

การจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใชใ้นการด าเนินงานตามแผนงาน  การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบใน

การด าเนินงานตามแผนงาน  ระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน  และการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

  5.1.2.5  การเปรียบเทียบการขับเคล่ือนโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม 

สนบัสนุนให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพอยา่งเต็มศกัยภาพ  ตามขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบั

การขบัเคล่ือนตามโครงการมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในโครงการพฒันา

สถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด ์4.0 S-Curve และ New S-Curve) 

  5.1.2.6 การเปรียบเทียบการขบัเคล่ือนโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครู

และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกัยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั พบวา่  

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการ

ขบัเคล่ือนตามโครงการมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในทุกโครงการ  ได้แก่  

โครงการพฒันาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารยแ์ละบุคลากร  โครงการพฒันาคุณภาพการ

จดัการอาชีวศึกษา  โครงการประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพฒันา  โครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ

นวตักรรมการสอนของครู  โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ  และโครงการพฒันาชมรม

ครูวชิาชีพกบัสมาคมวชิาชีพสู่สากล 
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  5.1.2.7  การเปรียบเทียบการขบัเคล่ือนโครงการตามกลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันา

หลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความต้องการในการพฒันาประเทศ  ตามขนาดของสถานศึกษา          

ท่ีแตกต่างกนั พบว่า  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษา

ขนาดเล็กมีระดับการขบัเคล่ือนตามโครงการมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่          

ในโครงการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาตามความตอ้ง การในการพฒันาประเทศ  และโครงการ    

เพิ่มขีดความ สามารถในการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีตอบสนอง              

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

  5.1.2.8  การเปรียบเทียบการขบัเคล่ือนโครงการตามกลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันา

ความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะ

หลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  

ตามขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการขบัเคล่ือนตามโครงการมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง

และขนาดใหญ่   ในโครงการทุกโครงการ  ได้แก่  โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ  

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดอาชีวศึกษา (สานพลังประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถาน

ประกอบการและหน่วยงาน)  และโครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการในการ

พฒันาความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษา 

 

5.2  การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษา

ให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา  สังกัดสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้  ผูว้ิจยัขอน าเสนอเป็น

ภาพรวมและสรุปผลการวิจยัท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีตั้งไว ้ สามารถอภิปรายผล  

ไดด้งัต่อไปน้ี   

5.2.1  ผลการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มี

สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา       

พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา  สังกัดสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้  ทั้ ง  27  สถานศึกษา          

จากการวิจยัพบวา่  การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มี
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สมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2560-2579  ในกลยุทธ์  4  กลยุทธ์นั้น  มีการด าเนินงานอยู่ในระดบัมากในทุกแผนงานและทุก

โครงการท่ีสถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบ  แสดงให้เห็นว่าทุกสถานศึกษาให้ความส าคัญ  และ

ด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  ทั้ งน้ีเพื่อให้การจัดการศึกษาของ

อาชีวศึกษา  มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการพฒันาการ

อาชีวศึกษา  โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ท่ีไดมี้การก าหนดแผนงานและโครงการต่างๆตามกลยุทธ์

ทั้ง 4 กลยทุธ์  ดงัน้ี 

 5.2.1.1  กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการพฒันาก าลงัด้านอาชีวศึกษาให้     

มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม

ศกัยภาพ มีแผนงานหลกัท่ีสถานศึกษาต้องด าเนินการ จ านวน 10  แผนงานหลัก โดยภาพรวม

สถานศึกษามีการด าเนินงานอยู่ในระดบัมากทุกแผนงาน  แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาไดต้ระหนกั

และใหค้วามส าคญัในการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ประกอบดว้ยแผนการพฒันารูปแบบ

การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้งสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป   ส าหรับ

แผนงานการพฒันาแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีวศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบวา่การด าเนินงาน

มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่แผนงานอ่ืนๆ ในประเด็นน้ีสถานศึกษาอาจจะตอ้งมีการวิเคราะห์และจดัหาแหล่ง

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการจดัการศึกษาอาชีวะ ใหเ้พียงพอทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพเพิ่มข้ึน 

ส าหรับการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 1  จ  านวน                       

4  โครงการ พบว่า  ในภาพรวมโครงการมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่า

สถานศึกษาไดใ้ห้ความส าคญัและมีด าเนินงานตามโครงการท่ีก าหนดไว ้ แต่พบวา่ โครงการพฒันา

สถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New S-Curve) มีการด าเนินงานอยู่ในระดบั

ปานกลาง อาจจะดว้ยโครงการน้ีสถานศึกษาจะตอ้งสร้างจุดเนน้และจุดเด่นของสถานศึกษาใหต้อบ

โจทย์ทิศทางการพัฒนาประเทศ  อาจจะส่งผลให้การด าเนินงานย ังอยู่ในระดับไม่มากนัก  

สถานศึกษาจึงควรท าการวิเคราะห์และก าหนดทิศทางในการพฒันาความสามารถเฉพาะทางของ

สถานศึกษาใหช้ดัเจนข้ึน 

ซ่ึงผลการด าเนินงานดงักล่าว ทั้งแผนงานและโครงการ ในกลยุทธ์ท่ี 1 มีความสอดคลอ้ง

กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564  แนวทางการพฒันา

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ วา่ดว้ยเร่ืองการปรับเปล่ียนค่านิยมคน
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ไทยใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์  การพฒันาศกัยภาพ

คนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  และยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษา          

ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)  การจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิต

และพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย 

เป้าหมายการผลิตและแผนพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาให้ความส าคญักบัคุณภาพผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา

เป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ  

สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใชใ้นการ

จดัการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวชิาชีพ ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน ดงัน้ี  มาตรฐานท่ี 

1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  การจดัการอาชีวศึกษา เป็นการจดั

การศึกษาเพื่อพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  มีทกัษะและการประยุกต์ใช้เป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงค ์ มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาและจ านวน

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

และบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้  สถานศึกษาร่วมมือกบับุคคล  ชุมชน  องคก์รต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี

การจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  งานวิจัย และยงัสอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  คุณภาพของผูส้ าเร็จ

การศึกษาทุกระดบัคุณวฒิุอาชีวศึกษา ประเภทวชิาและสาขาวชิาตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ย 4 ดา้น คือ 

1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์หมายถึง ความเป็น ผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 

เคารพสิทธิของผูอ่ื้น  มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  ตามระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  2) ดา้นความรู้ 

หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง หลกัการ ทฤษฎี และแนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ี

เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือขอ้เท็จจริงเป็นหลกั   3) ด้านทกัษะ หมายถึง 

ความสามารถปฏิบติังานซ่ึงบุคคลนั้นควรท าได้เม่ือไดรั้บมอบหมาย โดยสามารถเลือกใช้วิธีการ
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จดัการและแกปั้ญหาการท างานดว้ยทกัษะดา้นกระบวนการคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้รรกะ  ทกัษะ

การหยัง่รู้และความคิดสร้างสรรค ์ ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  หรือทกัษะการปฏิบติัหรือวิธีปฏิบติั

ท่ีมีความคล่องแคล่วและความช านาญในการปฏิบติัตามเกณฑ์  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ

ระดบั  4) ดา้นความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  หมายถึง ความสามารถของ

บุคคลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ ทกัษะทางสังคมในการท างาน หรือการศึกษา

อบรมเพื่อการพฒันาวิชาชีพของบุคคล  ซ่ึงประกอบไปดว้ยความสามารถในการส่ือสาร  ภาวะผูน้ า  

ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระในการด าเนินการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  เช่น ความสามารถ      

ในการตดัสินใจและความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น   

 5.2.1.2  กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกัยภาพ  
มีแผนงานหลกัท่ีสถานศึกษาตอ้งด าเนินการ จ านวน 8 แผนงานหลกั  โดยภาพรวมสถานศึกษามีการ
ด าเนินงานอยูใ่นระดบัมากทุกแผนงาน   แสดงใหเ้ห็นวา่สถานศึกษาไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญั
ในการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ ส าหรับแผนการพฒันาครูและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  
และแผนการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาครูและบุคลากรของสถาบนั  พบว่า 
การด าเนินงานมีค่าคะแนนต ่ากวา่แผนงานอ่ืนๆ ซ่ึงแผนงานน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูและ
บุคลากรให้มีศกัยภาพ สามารถน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบติังานและการเรียน
การสอน ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาจจะตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการขบัเคล่ือน
แผนงานดงักล่าวให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ รวมถึงการก ากบัติดตามการด าเนินงานเพื่อ
น าไปสู่การพฒันาและส่งเสริมต่อไป 

ส าหรับการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 2  จ  านวน                        
6  โครงการ พบว่า ในภาพรวมมีการด าเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษาไดใ้ห้ความส าคญัและมีด าเนินงานตามโครงการท่ีก าหนดไว ้ แต่พบวา่โครงการพฒันา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารยแ์ละบุคลากร และโครงการพฒันาชมรมครูวิชาชีพกบัสมาคม
วชิาชีพสู่สากล  มีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งน้ีการด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลไกท่ีมีความส าคญัมาก ดงันั้น สถานศึกษา
ควรจะไดใ้ห้ความส าคญัและเร่งส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ทกัษะ ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับความต้องการและนโยบายการศึกษาเพื่อให้ครูมี
ศกัยภาพในการปฏิบติังานและการจดัการเรียนสอนท่ีมีคุณภาพต่อไป 

ซ่ึงผลการด าเนินงานดงักล่าว ทั้งแผนงานและโครงการ ในกลยุทธ์ท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ทุก
สถานศึกษาให้ความส าคญั  และสอดคลอ้งกบั วุฒิชยั กปิลกาญจน์ (2561)  ไดก้ล่าววา่  การพฒันา
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ครูอาชีวศึกษาเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นไม่นอ้ยกวา่การผลิต การพฒันาจะช่วยเพิ่ม
สมรรถนะครูในดา้นการถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ถา้สามารถผลิตครู
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการแลว้  การพฒันาครูอาชีวศึกษาก็เป็นเร่ืองท่ี
สามารถด าเนินการไดเ้ช่นเดียวกนั แผนการพฒันาครู โดยมีกรอบการด าเนินการคือ น าทกัษะดา้น
ต่างๆ ท่ีก าหนดในมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษามาเป็นเป้าหมายของแผนฯ  จดัท าแผนการพฒันา
ครูตามห้วงเวลาการเจริญเติบโตในสายอาชีพของครูอาชีวศึกษา โดยจดัให้มีหลกัสูตรการอบรมท่ี
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของประเทศและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี จดัให้มีการ
ประเมินผลการอบรมท่ีเหมาะสม และให้มีผลต่อการข้ึนเงินเดือนประจ าปีของครู  และจดัให้มี
กระบวนการติดตามวา่ครูไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมตามแผนท่ีกล่าวถึงไปใชป้ระโยชน์ใน
การจดัการศึกษา  สนับสนุนด้านก าลงัคนและงบประมาณให้แก่ส านักพฒันาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) และชมรมครู เพื่อ 1) ฝึกอบรมและพฒันาครู บุคลากรการอาชีวศึกษา
และครูในสถานประกอบการ 2) วิจยัและพฒันาส่ือเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
3) ผลิตและบริการเคร่ืองจกัรกลและเทคโนโลย ี4) พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน  และยงัสอดคลอ้งกบั Bohlander, Snell and Sherman (อา้งถึงใน เรวตั  ทตัติยพงศ์, 2550: 
5) กล่าวไวว้่า ทรัพยากรมนุษย ์จะต้องได้รับการเสริมสร้างพฒันาความรู้  ความสามารถอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้ทนกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั  3  ด้าน  คือความรู้  ทกัษะ  และความสามารถ  
สอดคล้องกับ  สุริยา มนตรีภักด์ิ (2550) ให้ความหมายของการพฒันาบุคลากรในองค์กรว่า            
การพฒันาบุคลากร หมายถึงการด าเนินการเก่ียวกบการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ   
มีทกัษะในการท างานดีข้ึนตลอดจนมีทศันคติท่ีดีในการท างาน     

5.2.1.3  กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ในการพฒันาประเทศ  มีแผนงานหลักท่ีสถานศึกษาต้องด าเนินการ จ านวน  8  แผนงานหลัก                 
โดยภาพรวมสถานศึกษามีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  และพบว่าแผนการพฒันาหลกัสูตร
อาชีวศึกษาท่ีตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีการด าเนินงานระดับปานกลาง                          
ซ่ึงเป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษาของอาชีวศึกษา  ก็เพื่อผลิตก าลงัคนให้สอดคลอ้งและเป็นไป
ตามความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ดังนั้น  จากการวิจยัท่ีพบว่าแผนการพฒันาหลกัสูตร
อาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  มีการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง 
สถานศึกษาอาจจะตอ้งทบทวนหลกัสูตรท่ีมีในปัจจุบนักบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม  เพื่อให้การ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศมากขั้น ทั้ งในส่วน                 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ความตอ้งการของสถานประกอบการ  ผูรั้บผิดชอบ  และงบประมาณสนบัสนุน
การด าเนินการ เป็นตน้  
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ส าหรับการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 3  จ  านวน                
3 โครงการ พบวา่ ในภาพรวมมีการด าเนินงานโครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง  และพบวา่โครงการ
พฒันาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0  S-Curve และ New S-Curve) มีการด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานโครงการในกลยทุธ์ท่ี 1 ดว้ย 

ซ่ึงผลการด าเนินงานดงักล่าว ทั้งแผนงานและโครงการในกลยุทธ์ท่ี 3 แสดงให้เห็นวา่ทุก
สถานศึกษาให้ความส าคญั โดยภาพรวมของการขบัเคล่ือนตามแผนงานอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนการ
ด าเนินงานโครงการอยู่ในระดับปานกลาง  แต่อย่างไรก็ตามทุกสถานศึกษาได้ด าเนินงานตาม
แผนงานและโครงการตามท่ีมีการก าหนดไว ้ แต่ระดบัการด าเนินงานอาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก
ทุกแผนงานและโครงการ ทั้งอาจจะเป็นเพราะสถานศึกษาไม่สามารถควบคุมปัจจยัต่างๆไดท้ั้งหมด  
จึงส่งผลให้สถานศึกษาบางแห่ง ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนและโครงการได้ครบทั้งหมด 
สอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560)  การวิจยัและพฒันา
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
ซ่ึงยงัต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มข้ึนเพื่อให้สอดคล้องและรองรับต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานเฉพาะดา้น  และสอดคลอ้งกบั ยงยทุธ  แฉลม้วงษ ์(2559) การศึกษาเพื่อทบทวนความ
ตอ้งการก าลงัคนเพื่อใชว้างแผนการผลิตและพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ)  เพื่อศึกษาความ
ตอ้งการก าลงัคนและศกัยภาพการผลิตของสถาบนัการศึกษาของประเทศไทยและสาขาท่ีเป็นความ
ตอ้งการ/ความจ าเป็นของประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อศึกษาหาแนวทางการวางแผนและ
พฒันาก าลงัคนของประเทศให้ตอบสนองความตอ้งการของภาคการผลิตและบริการในบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไป และสาขาท่ีเป็นความต้องการ/ความจ าเป็นของประเทศในอนาคต ( 5-10 ปี 
ขา้งหน้า) เพื่อรองรับการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และเพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะในการท าแผน
ยุทธศาสตร์และการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ในการผลิตและพฒันาก าลงัคนไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรม  โดยท าการศึกษา 4 สาขา ดงัน้ี (1) สาขาท่ีเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาประเทศ (2) 
สาขาท่ีขาดแคลนดา้นอาชีวศึกษา (3) สาขาท่ีจ าเป็น คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) และ
สาขาท่ีไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Non-S&T) และ (4) สาขาใหม่ท่ีประเทศมีความตอ้งการ  
สอดคล้องกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) การศึกษาอนาคตภาพของการผลิตและ
พฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและทิศทางการพฒันาประเทศ       
เป็นการศึกษาการอาชีวศึกษาในระดบัปวช. และ ปวส. บทสรุปอนาคตภาพของการผลิตและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษาตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและทิศทางการพฒันาประเทศ 1. บทสรุป
ทิศทางการพฒันาประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) กลุ่มอาชีพด้านการก่อสร้าง       
เป็นกลุ่มอาชีพท่ีสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงเป็นรากฐานของกลุ่มอาชีพอ่ืน              

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%E9%D3%CB%C7%D2%B9%20%20%E0%BE%AA%C3%BA%D9%C3%B3%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ส่วนกลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอาชีพท่ี
สนบัสนุนกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพอ่ืน  ดงันั้นกลุ่มอาชีพดา้นการก่อสร้าง  และกลุ่ม
อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จึงเป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีทิศทางการเติบโตควบคู่     
ไปกบัการพฒันาประเทศไทยใน 5 ปีขา้งหนา้ มากเป็นอนัดบัตน้ๆ ในส่วนกลุ่มอาชีพดา้นคมนาคม
และโลจิสติกส์ ก็มีทิศทางการเติบโตเพื่อตอบสนองทิศทางของแผนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ประเทศไทยใน 5 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2561-2565)  2. บทสรุปผงัการกระจายการจดัการเรียนการสอน 
(หลกัสูตร) ใน 4 กลุ่มอาชีพได้แก่  คมนาคม  ก่อสร้าง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และโลจิสติกส์     
ตามความตอ้งการของตลาดแรงงานของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศไทย    
  5.2.1.4  กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคน
ดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะ
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  มีแผนงานหลักท่ีสถานศึกษา                
ตอ้งด าเนินการ จ านวน 7 แผนงานหลัก โดยภาพรวมสถานศึกษามีการด าเนินงานอยู่ในระดับ       
ปานกลาง  และพบวา่  แผนการสร้างความร่วมมือกบัองคก์รทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการ
พฒันาศกัยภาพก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาเฉพาะทางท่ีเป็นจุดแข็งหรือจุดเน้นของสถาบนั มีการ
ด าเนินงานระดบัปานกลาง  ซ่ึงแผนน้ีเป็นแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ต่างๆท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนให้การจดัการศึกษาอาชีวศึกษา มีพนัธมิตรในการสร้างคนคุณภาพ
ออกไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศด้วย  ดงันั้น 
สถานศึกษาควรมีการทบทวนแผนงานน้ี เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและด าเนินงานให้ส าเร็จ
มากข้ึน  และยงัพบวา่ แผนการเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนงานน้ี  มีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง  หน้าท่ีของสถานศึกษาควรมีการเตรียมครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีจ าเป็น เพื่อท่ีจะไดช่้วยในการด าเนินงานตามแผนให้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

ส าหรับการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 4  จ  านวน                          
3  โครงการ พบวา่ ในภาพรวมมีการด าเนินงานโครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง  และพบวา่โครงการ
สร้างการมีส่วนร่วมจดัอาชีวศึกษา (สานพลงัประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถานประกอบการและ
หน่วยงาน) มีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลางและมีค่าคะแนนต ่ากวา่ขอ้อ่ืนๆ ในการด าเนินงาน
โครงการน้ี สถานศึกษาบางแห่งอาจจะมีขอ้จ ากดั  ดงันั้น  สถานศึกษาอาจจะตอ้งเร่งสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพฒันาการบริหารจดัการให้เป็นระบบ  และเพิ่มจ านวน
สถานประกอบการท่ีจะไดมี้ส่วนร่วมในกาจดัการศึกษาอาชีวะตามแผนงานและโครงการ 
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ซ่ึงผลการด าเนินงานดังกล่าว ทั้ งแผนงานและโครงการ ในกลยุทธ์ท่ี 4 โดยภาพรวม        
ของการขบัเคล่ือนตามแผนงานและโครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งน้ี ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั      

ยงยทุธ  แฉลม้วงษ ์(2559) ท่ีไดศึ้กษาเพื่อทบทวนความตอ้งการก าลงัคนเพื่อใชว้างแผนการผลิตและ
พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศไทย และสาขาท่ีเป็นความตอ้งการ/ความจ าเป็นของประเทศทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อศึกษาหาแนวทางการวางแผนและพฒันาก าลังคนของประเทศให้
ตอบสนองความตอ้งการของภาคการผลิตและบริการในบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป และสาขาท่ีเป็น
ความตอ้งการ/ความจ าเป็นของประเทศในอนาคต (5-10 ปี ขา้งหน้า) เพื่อรองรับการแข่งขนัท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการท าแผนยุทธศาสตร์และการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ในการผลิตและพฒันาก าลงัคนไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม การวิจยัน้ีมีขอบเขตการ
ด าเนินงาน คือ ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและพฒันาก าลงัคนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศให้รอบดา้นทุกมิติ และน าขอ้มูลสถานการณ์ดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนมาปรับ
ขอ้มูลการพยากรณ์ใหม่ตามทิศทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  พบวา่ ประเทศไทยมีปัญหาความไม่
สอดคล้องระหว่างความตอ้งการแรงงาน และอุปทานแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึง
ปัญหาเหล่าน้ีลว้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากภาคการศึกษา ท าให้ ตอ้งมีการหาแนวทางในการวางแผน หรือ
ก าหนดทิศทางการผลิตและพฒันาก าลงัคนเพื่อลดช่องว่างของความไม่สมดุล ลดตน้ทุนการผลิต 
และการสูญเสียทรัพยากรในการวางแผนการศึกษาให้กบัสถานศึกษาในสังกดั เพื่อให้สถานศึกษา
ผลิตนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องและตอบสนองความตอ้งการด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศและภูมิภาค  สอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นโยบายการบริหาร
จดัการอาชีวศึกษา  มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา“เพิ่มทกัษะวิชาชีพ ด้วยความ
ร่วมมือในและต่างประเทศ  1. จัดตั้ งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพฒันาและฝึกอบรมวิชาชีพ                 
2.เพิ่มการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดบั ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ             
3.ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพฒันานักศึกษา พฒันาครู
พฒันาการเรียนการสอน  4.ร่วมกบัประเทศในอาเซียน พฒันาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
  5.2.1.5 เปรียบเทียบการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการ

อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใตเ้ม่ือเปรียบเทียบ

กบัขนาดของสถานศึกษา ใน 4 กลยทุธ์ พบวา่   

1. เปรียบเทียบการขับเคล่ือนแผนงานและโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 1 

ส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีการพฒันาก าลงัดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ

หลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศกัยภาพ ตามขนาดของสถานศึกษา        

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%E9%D3%CB%C7%D2%B9%20%20%E0%BE%AA%C3%BA%D9%C3%B3%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ท่ีแตกต่างกนั พบว่า   มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษา

ขนาดเล็กมีระดบัการขบัเคล่ือนตามแผนงานและโครงการมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาด

ใหญ่  ในแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  และ                 

ในโครงการพฒันาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด ์4.0 S-Curve และ New S-Curve) 

2. เปรียบเทียบการขับเคล่ือนแผนงานตามและโครงการกลยุทธ์ท่ี 2 

ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศกัยภาพ  ตามขนาดของสถานศึกษา   

ท่ีแตกต่างกนั พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยสถานศึกษา

ขนาดเล็กมีระดับการขบัเคล่ือนตามแผนงานและโครงการมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและ  

ขนาดใหญ่  ในแผนการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาครูและบุคลากรของสถาบนั  

การจดัหาส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้  การสนบัสนุนชมรม

ครูวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพให้มีบทบาทในการพัฒนาครู และบุคลากร  การเตรียมบุคคล            

เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนงาน  ระบบในการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม

แผนงาน  และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  และในทุกโครงการ  ไดแ้ก่  โครงการ

พฒันาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากร  โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการ

อาชีวศึกษา  โครงการประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพฒันา  โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพนวตักรรม

การสอนของครู  โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ  และโครงการพฒันาชมรมครูวชิาชีพ

กบัสมาคมวชิาชีพสู่สากล 

     3. เปรียบเทียบการขับเคล่ือนแผนงานและโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 3 

ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ตามขนาด

ของสถานศึกษาท่ีแตกต่าง พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

สถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการขบัเคล่ือนตามแผนงานสูงกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาด

ใหญ่  ในแผนการประเมินและพฒันาศกัยภาพผูส้ าเร็จการ ศึกษาตามหลกัสูตรท่ีได้รับการพฒันา

ตามความต้องการในการพฒันาประเทศ  การจดัเตรียมหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบการพฒันา

หลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  การจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใช้

ในการด าเนินงานตามแผนงาน  การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนงาน  

ระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน  และการประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนงาน  และในโครงการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาตามความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  และ
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โครงการเพิ่มขีดความ สามารถในการวิจยัและนวตักรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

4. เปรียบเทียบการขับเคล่ือนแผนงานและโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 4 

ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ในการพฒันาประเทศ  ตามขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั  พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการขบัเคล่ือนตามแผนงานและ

โครงการมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในทุกแผนงาน  ไดแ้ก่  สร้างความร่วมมือ

กับทุกภาคส่วนในประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษา  สร้างความร่วมมือกับ

ต่างประเทศในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา  การสร้างความร่วมมือกบัองค์กรทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศเพื่อการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาเฉพาะทางท่ีเป็นจุดแข็ง

หรือจุดเนน้ของสถาบนั  การจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใชใ้นการด าเนินงานตามแผนงาน  การเตรียม

บุคคลเพื่อรับผดิชอบในการด าเนินงานตามแผนงาน  ระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตาม

แผนงาน  และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  และในทุกโครงการ  ไดแ้ก่  โครงการ

พฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ  โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจดัอาชีวศึกษา (สานพลงัประชา

รัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่วยงาน)  และโครงการประเมินความพึงพอใจ

ของสถานประกอบการในการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการ

อาชีวศึกษา  

 จากผลการเปรียบเทียบขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการ

อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ ตามขนาดของ

สถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั โดยภาพรวมจะพบวา่สถานศึกษาขนาดเล็กมีการขบัเคล่ือนทั้งในแผนงาน

และโครงการ แตกต่างกบัสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ดว้ยปัจจยัท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง

สถานศึกษาขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  อาจจะท าให้ผลการด าเนินงานการขบัเคล่ือน

บรรลุเป้าหมายแตกต่างกันบ้าง  เช่น  ด้านการจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงาน         

ตามแผน  หากเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ย่อมมีแผนงานหรือโครงการท่ีใหญ่  เพื่อไวร้องรับ

นักเรียน นักศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก  งบประมาณท่ีต้องใช้ในการ

ด าเนินงานการขบัเคล่ือนอาจจะไม่เพียงพอ  ซ่ึงแตกต่างกบัสถานศึกษาขนาดเล็ก  ท่ีมีนักเรียน 
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นกัศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาจ านวนนอ้ย  การบริหารจดัการงบประมาณอาจจะมีความ

พอเพียงกบัการด าเนินงาน  ซ่ึงสอดคล้องกบั  สาร สังข์ทองวิเศษ (2557) การปฏิบติัตามนโยบาย

ปฏิ รูปการศึกษา  ด้านการปฏิ รูปค รูและบุคลากร  ตามโครงการปฏิ รูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทอง        

ผลการเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติัตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทอง ดา้นการปฏิรูปครูและบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั  

มีความแตกต่างกนั  ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดและแนวทางการแกปั้ญหาการปฏิบติัตามนโยบายปฏิรูป

การศึกษา  ปัญหาดา้นครูและบุคลากรทุกคนไดเ้พิ่มพูนความรู้และพฒันาทกัษะ คือ งบประมาณท่ี

ใช้ในการเพิ่มพูนความรู้มีไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข คือ จดังบประมาณสนับสนุน ให้เพียงพอ  

สอดคลอ้งกบั (Van Meter & Van Horn, 1975)  ปัจจยัส าคญัหลายประการท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ

หรือความลม้เหลวในการน านโยบายไปปฏิบติั  ขอ้ 2  งบประมาณและแรงจูงใจอ่ืนๆ งบประมาณ 

และแรงจูงใจต่างเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัให้องค์การประสบผลส าเร็จ  โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี  2.1 ความส าคัญของงบประมาณ งบประมาณมีความส าคัญเพราะเป็นเคร่ืองช้ีว ัดขีด

ความสามารถขององคก์ารท่ีส าคญัประการหน่ึง  โดยงบประมาณเป็นปัจจยัท่ีช่วยใหก้ารน านโยบาย

ไปปฏิบติับรรลุผล  ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “เคร่ืองยนตท์ างานไดต้อ้งมีน ้ ามนัหล่อล่ืน” ในท านองเดียวกนั 

“การน านโยบายไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จก็ตอ้งมีงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนด้านการอาชีวศึกษา     

ให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2560-2579  ของสถานศึกษา  สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้   

5.3.1.1  จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การขบัเคล่ือนตามแผนงานของยุทธศาสตร์    

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันา

ความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะ

หลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  

มีการด าเนินงานการขบัเคล่ือนตามแผนงานอยูใ่นรับดบัปานกลาง  โดยมีแผนการสร้างความร่วมมือ

กบัองคก์รทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาเฉพาะทาง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D2%C3%20%CA%D1%A7%A2%EC%B7%CD%A7%C7%D4%E0%C8%C9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ท่ีเป็นจุดแข็งหรือจุดเน้นของสถาบนั   การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตาม

แผนงาน  มีระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน  ดงันั้น  ส านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาควรมีการกระตุน้และก ากบัติดตามให้สถานศึกษาในสังกดัด าเนินการตามแผนงาน  

และก าหนดแนวทางในการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งต่อการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา

เฉพาะทาง  เช่น โครงการรับรองแผนงานด้านการศึกษา 5 ปี (ASEAN 5-Year) ซ่ึงเป็นแนวทาง

ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา มีสาระส าคญั 5 ประการ คือ  1. การร่วมมือกนัสร้างความ

ตระหนกัรู้ (Promoting ASEAN Awareness)  2. การเพิ่มการเขา้ถึงการศึกษาในระดบัประถมและ

มธัยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ (Increasing Access to Quality Primary and Secondary Education)  3. การ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษา เพิ่มมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพฒันา

สาขาอา ชีพ  ( Increasing Quality of Education -  Performance Standards, Lifelong Learning and 

Professional Development)  4. การส่งเสริมการแลกเปล่ียนด้านการข้ามแดนและความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านการศึกษา(Strengthening Cross-Border Mobility and Internationalization of 

Education)  5. การสนบัสนุนองค์กรเฉพาะสาขาอ่ืน ๆ (Support for other ASEAN sectoral bodies 

with an interest in education)  เป็นตน้ 

5.3.1.2 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ การขบัเคล่ือนตามโครงการของยุทธศาสตร์โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันา

หลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  โครงการพฒันาสถานศึกษา

เฉพาะทาง   ด าเนินงานการขับเคล่ือนตามโครงการอยู่ในระดับน้อย  ดังนั้ น  ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมีการส ารวจถึงความตอ้งการของสถานศึกษา  รวมถึงปัญหาและ

อุปสรรค ์ หรือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสถานศึกษาท่ีไม่สามารถด าเนินงานตามโครงการดงักล่าวได ้ 

ควรหาแนวทางความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาเฉพาะทาง  จดัหา

ทรัพยากร  ส่ือ  และเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบั  ประยงค ์ 

เนาวบุตร (2555, น.3-40)  กล่าวว่าการสนบัสนุนการใช้ส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู้เป็นบทบาท

และความรับผิดชอบหน่ึงของสถานศึกษา  ในการจดัการเรียนการสอน  ส่ือและเทคโนโลยีการ

เรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนในสาขาวชิานั้นๆ  จ  าแนกตามลกัษณะของส่ือดงัน้ี  

1) ส่ือประเภทวสัดุ  2) ส่ือประเภทอุปกรณ์  เช่น  เคร่ืองฉายภาพทึบเสียง  เคร่ืองคิดเลข  คอมพิวเตอร์  

เป็นตน้  3) ส่ือประเภทกิจกรรม  เช่น  การแสดง  การทดลอง  การสาธิต  โครงงาน  เป็นตน้  4) ส่ือ

ประเภทส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  บรรยากาศในห้องเรียน  เป็นตน้  และอีกโครงการคือโครงการพฒันา
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สถานศึกษาภายใตโ้ครงการเงินกู้จากรัฐบาลญ่ีปุ่น ด าเนินงานการขบัเคล่ือนตามโครงการอยู่ใน

ระดบันอ้ย   เน่ืองมาจากเม่ือปี พ.ศ.2536-2543 ไดรั้บความร่วมมือจากรัฐบาลญ่ีปุ่น พฒันาการผลิต

กกลงัคนสาขาวชิาแมคคาทรอนิกส์ ท่ีวิทยาลยัช่างกลปทุมวนั ปี พ.ศ.2537  มีโครงการเงินกูก้องทุน

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพน้ทะเลแห่งญ่ีปุ่น (Overseas Economic Cooperation Fund, JAPAN) 

โดยไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินโครงการเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2537 เพื่อพฒันาเคร่ืองมืออุปกรณ์ และ 

บุคลากร ในสถานศึกษา 20 แห่ง (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)  ซ่ึงไม่ใช่ทุกสถานศึกษา

อาชีวศึกษาในปัจจุบนั 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 5.3.2.1 สถานศึกษาควรมีความชดัเจนในแนวทางการบริหารท่ีชดัเจน ไดแ้ก่  การ

ช้ีแจงขอ้มูลนโยบาย แผนงานให้ทุกคนในสถานศึกษารับรู้  ตามหลกัการบริหาร ประกอบด้วย        

1. การก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค ์ วิสัยทศัน์ในการจดัการบริหารสถานศึกษา 2.มีการวิเคราะห์

และก าหนดแผนงานหลักตามนโยบาย แผนงานรอง โครงการและกิจกรรมท่ีเ ก่ียวข้อง                        

3.การด าเนินการหรือการปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด  4. การก ากบัติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆเป็นระบบ

รวมทั้งมีการน าผลการด าเนินงานมาประเมิน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพฒันางานใหดี้ข้ึน 

5.3.2.2 สถานศึกษาควรแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา            

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อให้สอดคลอ้งและรองรับต่อการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้

ของผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผูเ้รียน  ท่ีตรงต่อความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพ

ก าลงัคนอาชีวศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  โดยการท าความร่วมมือ

ระหวา่งกนัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร (MOU) 

 5.3.2.3  สถานศึกษาควรสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในการด าเนินงานการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมาย  โดยการสร้างแรงจูงใน

การท างาน  สอดคลอ้งกบั  กิติ ตยคัคานนท์ (2537, น.117-154  อา้งถึงใน  ทศันี  วงษ์ยืน  2555,      

น.28)  กล่าวถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจมีหลายวิธี  ผูบ้ริหารตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัแต่ละคน              

แต่ละโอกาส  เพราะการสร้างแรงจูงใจนั้น  ตอ้งให้ตรงตามความตอ้งการของผูถู้กจูงใจ  การสร้าง

แรงจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีความรู้สึกอยากจะท างานมีหลายวิธีดงัน้ี  การชมเชย  การยกย่อง            

ให้เกียรติ  และให้การยอมรับ  การให้ความเป็นมิตร  การใหร่้วมคิด  การร่วมท างาน  การจดังานให้
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เหมาะสมกบัคน  ช่วยเหลือเม่ือติดขดัหรือมีปัญหาให้ไดท้ราบผลงาน  การสร้างบรรยากาศในการ

ท างาน  การให้รางวลั  การทดสอบ  เป็นต้น  ด้วยวิธีการเหล่าน้ีจะท าให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกิด

พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมาและน าไปสู่ความส าเร็จในเป้าหมายนั้น 

 5.3.2.4  สถานศึกษาควรมีการบริหารจดัการงบประมาณและทุนสนบัสนุนในการ

ด าเนินงานการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์อย่างมีระบบ  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  

สอดคล้องกบั  พชัรา  ประวาลทิพย ์ (2555, น.20  อา้งถึงใน  จิราภา  เพียรเจริญ  2556, น.107)       

การบริหารงบประมาณจึงตอ้งสนบัสนุนการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพผลผลิตหลกัคือ  ผูเ้รียนมี

ความรู้คู่คุณธรรม  มีจริยธรรม  มีวินัยในตนเอง  มีสันติวฒันธรรม  ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม         

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบการบริหารด้านการเงินและพสัดุ  ให้เป็นไปตามความ

เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้ ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  แนะน า  ให้การบริหาร

งบประมาณสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                        

ได้ผลสัมฤทธ์ิของงานคือได้ทั้งผลผลิตและผลลพัธ์  การใช้จ่ายท่ีมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  

ส่งผลต่อคุณภาพการบริหาร  ใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย   

 

5.3.3 ข้อเสนอเพ่ือการวจัิย 

-  ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาน

ประกอบการต่างประเทศเพื่อยกระดบัการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาสู่สากล  

-  ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์กบับทบาทของ

ผูบ้ริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนงานของวทิยาลยัอาชีวศึกษา 
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แบบสอบถามงานวิทยานิพนธ ์

เร่ือง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 

 

ค าชี้แจง :  

1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้าน
การอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  

2. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของแหล่งข้อมูล 

  ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับด าเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้าน
การอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2560-2579 ของสถานศึกษา 

  ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพก าลังคน                 
ด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษา 

          แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ผลการวิจัยจะเป็น              
การวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ  และขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยมา ณ โอกาสนี้ 

 

         

 

 

               นางสาววิไลรัตน์  เพ็ชรหึง 

             นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

                                           สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้น าทางการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

              มหาวิทยาลัยสยาม 
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ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล 

 1.ต าแหน่งงาน   ผู้อ านวยการ   รองผู้อ านวยการ  ครู/ผูร้ับผดิชอบงาน 

2.เพศ    ชาย    หญิง  

 3.ช่วงอายุ   26-35 ปี    36-45 ปี   

  46-55 ปี    56 ปีข้ึนไป 

4.การศึกษาระดับสูงสุด  

  ปริญญาตรี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก   

5.ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

  1-5 ปี    6-10 ปี 

  11-15 ปี    16 ปีข้ึนไป  

ข้อมูลของสถานศึกษา 

 1.สถานศึกษา...........................................................................(ในข้อมูลการวเิคราะห์จะไมร่ะบุช่ือ/ไม่เปิดเผย) 

 2.ขนาดของสถานศึกษา   เล็ก   กลาง   ใหญ่ 

 3.ระดับการจัดการศึกษา (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

     ปริญญาตร ี     อื่นๆ ระบุ........................................ 

 4.ประเภทวิชาที่เปดิให้การศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     อุตสาหกรรม      พาณิชยกรรม/บริหารธุรกจิ 

     ศิลปกรรม      คหกรรม  

  เกษตรกรรม      ประมง  

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว     อุตสาหกรรมสิ่งทอ  

  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   อื่นๆ ระบุ...................................... 
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ตอนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะ 
สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศกึษา 

ค าชี้ แจง  โปรดท า เครื่ องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริ งที่ สถานศึกษาของท่ านได้ด า เนินงาน                                
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579  และเพิ่มเติมข้อมูลตามความเป็นจริง 
 ในส่วนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ในด้านแผนงานและโครงการของสถานศกึษา ให้ท่านประเมินผลใน 5 ระดับ 

ดังนี้ 
5  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดับมากที่สุด หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป  

4  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดับมาก หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้คิดเป็น
ร้อยละ 70-79   

3  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดับปานกลาง หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้            
คิดเป็นร้อยละ 60-69 

2  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดับน้อย หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้คิดเป็น
ร้อยละ 50-59 

1  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดับน้อยที่สุด หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้  
น้อยกว่าร้อยละ 49 ลงไป 

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 

แผนงานและโครงการ 
ระดับการด าเนินงาน/การขับเคลื่อน 

5 4 3 2 1 
แผนงานตามกลยุทธ์ที่ 1 ของสถานศึกษา 
1.แผนการพัฒนารูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่พัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

     

2. แผนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิสมรรถนะวิชาชีพตาม
ศักยภาพของก าลังคนอาชีวศึกษา 

     

3.แผนการการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยวิธทีี่หลากหลาย      
4.แผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ      
5.แผนการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา      
6.แผนปฏิบัติการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทั้งรูปแบบและขั้นตอน 

     

7.การจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน      
8.การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนงาน      
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แผนงานและโครงการ 
ระดับการด าเนินงาน/การขับเคลื่อน 

5 4 3 2 1 
9.ระบบในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน      
10.การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน      
11.การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้      
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ 1 ของสถานศึกษา 
1.โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New S-
Curve) 

     

2.โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล      
3.โครงการสร้างความยืดหยุ่นของระบบอาชีวศึกษา การพัฒนาระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ 

     

4 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 

     

5.โครงการอื่นๆ ระบุ................................................................................ 
................................................................................................................. 

     

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ  

แผนงานและโครงการ 
ระดับการด าเนินงาน/การขับเคลื่อน 

5 4 3 2 1 
แผนงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ของสถานศึกษา      
1.แผนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง      
2.แผนการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาครูและบคุลากรของ
สถาบัน 

     

3.มีแผนการจดัหาสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู ้

     

4.แผนการสนบัสนุนชมรมครูวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ ให้มีบทบาทในการพัฒนา
ครู และบุคลากรของสถาบัน 

     

5.การจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน      
6.การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนงาน      
7.ระบบในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน      
8.การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน      
9.การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้      
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ 2 ของสถานศึกษา 
1. โครงการพัฒนาเสริมสร้างคณุภาพชีวิตครูคณาจารย์และบคุลากร      
2. โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการอาชีวศึกษา(พัฒนาครู)      
3. โครงการประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนา      
4. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมการสอนของครู      
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แผนงานและโครงการ 
ระดับการด าเนินงาน/การขับเคลื่อน 

5 4 3 2 1 
5. โครงการพัฒนาครฝูึกในสถานประกอบการ      
6. โครงการพัฒนาชมรมครูวิชาชีพกับสมาคมวิชาชีพสู่สากล      
7.โครงการอื่นๆ ระบุ................................................................................ 
................................................................................................................. 

     

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

แผนงานและโครงการ 
ระดับการด าเนินงาน/การขับเคลื่อน 

5 4 3 2 1 
แผนงานตามกลยุทธ์ที่ 3 ของสถานศึกษา 
1.แผนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

     

2.แผนการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

     

3.แผนการการประเมินและพัฒนาศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับ
การพัฒนาตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

     

4.แผนในการจัดเตรยีมหน่วยงานและผูร้ับผดิชอบการพัฒนาหลักสตูรอาชีวศึกษา
ที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

     

5.การจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน      
6.การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนงาน      
7.ระบบในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน      
8.การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน      
9.การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้      
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ 3 ของสถานศึกษา      
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความต้องการในการพฒันาประเทศ      
2.โครงการเพิม่ขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

     

3.โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ New S-
Curve) 

     

4.โครงการอื่นๆ ระบุ................................................................................ 
................................................................................................................. 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

แผนงานและโครงการ 
ระดับการด าเนินงาน/การขับเคลื่อน 

5 4 3 2 1 
แผนงานตามกลยุทธ์ที่ 4 ของสถานศึกษา 
1.แผนสรา้งความร่วมมือกับทุกภาคส่วนภายในประเทศ เพ่ือเพิม่ศักยภาพก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษา 

     

2.แผนสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา 

     

3.แผนการสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเฉพาะทางที่เป็นจุดแข็งหรือจุดเน้นของ
สถาบัน 

     

4.การจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน      
5.การเตรียมบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนงาน      
6.ระบบในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน      
7.การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน      
8.การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้      
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ 4 ของสถานศึกษา 
1. โครงการพัฒนาครฝูึกในสถานประกอบการ      
2.โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดอาชีวศึกษา (สานพลังประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.
กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่วยงาน) 

     

3.โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการในการพัฒนาความ
ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพก าลงัคนด้านการอาชีวศึกษา 

     

4. โครงการอื่นๆ ระบุ.............................................................................. 
................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้ มี
สมรรถนะ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของ
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านอา ชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ                
ที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
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สถาบันทีเ่กบ็ข้อมูลเพ่ือการวิจัย จ านวน 27 แห่ง ประกอบด้วย 

1. วทิยาลยัเทคนิคชุมพร  

2. วทิยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

3. วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี            

4. วทิยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช 

5. วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

6. วทิยาลยัศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช 

7. วทิยาลยัเทคนิคทุ่งสง 

8. วทิยาลยัเทคนิคสิชล   

9. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

10. วทิยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช 

11.  วทิยาลยัเทคนิคพทัลุง     

12.  วทิยาลยัเทคนิคระนอง 

13. วทิยาลยัเทคนิคพงังา 

14. วทิยาลยัเทคนิคภูเก็ต 

15. วทิยาลยัเทคนิคกระบ่ี 

16. วทิยาลยัเทคนิคตรัง 

17. วทิยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต 

18. วทิยาลยัสารพดัช่างตรัง 

19. วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี 

20. วทิยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี 
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สถาบันทีเ่กบ็ข้อมูลเพ่ือการวิจัย (ต่อ) 

21. วทิยาลยัการอาชีพปัตตานี 

22. วทิยาลยัเทคโนโลยเีกษตรและประมงปัตตานี 

23. วทิยาลยัเทคนิคยะลา 

24.  วทิยาลยัอาชีวศึกษายะลา 

25. วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ 

26. วทิยาลยัอาชีวศึกษาสงขลา 

27. วทิยาลยัเทคนิคสตูล            
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ประวตัิย่อของผู้วจิัย 
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ประวตัิการศึกษา 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
 

ประวตัิการท างาน 
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