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ค าน า 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดทิศทาง
และแนวปฏิบัติในผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสนองตอบต่อความต้องการก าลังคนในการพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย นโยบายระดับชาติและระดับท้องถิ่น นโยบายของ
รัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริบทของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 การวิเคราะห์ SWOT 
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการในการขับเคลื่อนสถาบันและ
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ และอาจารย์สกลธ์ ชุมทัพ ซ่ึงมี
ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษา  ที่ได้ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง
และช่วยในการด าเนินการโครงการต้ังแต่เริ่มต้นโครงการน าร่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ในระยะที่ 1 จนสิ้นสุดโครงการในระยะที่ 3 รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ทั้ง 11 สถานศึกษา ที่ร่วมกัน
วิเคราะห์ SWOT ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธ์ศาสตร์ แผนงาน โครงการและตัวชี้วัดต่างๆ 
จนท าให้แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ฉบับนี้ส าเร็จและน าไปใช้เป็นกรอบในการ
บริหารสถานศึกษาและสถาบันได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาขอขอบพระคุณผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  
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พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 

 สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ในการประชุมครั้งที่  9 / 2558 เม่ือวันที่  15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาเรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1 พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 แล้ว ตามรายละเอียดที่
เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1  

อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

 

 

นายอ านาจ  เต็มสงสัย 

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  1 



บทสรุปผู้บริหาร 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2559 - 
พ.ศ. 2562) ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรที่ 16 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 ที่ก าหนดให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์
ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ช านาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้บริการ
วิชาการและวิชาชี พแก่สังคม โดยค า นึงถึง พันธ กิจของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และแผนพัฒนาสถาบันที่ผู้อ านวยการสถาบันได้น าเสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1 โดยด าเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์ของสถาบัน เพ่ือระดมความคิดและก าหนดให้สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1 มีพันธะในการด าเนินการต่างๆ ได้แก่ 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ 2) 
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนและสังคม 3) บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 4) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  5) บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมาย
ในการร่วมกันพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ให้เป็นสถาบันชั้นน าด้านวิชาการและวิชาชีพ การ
วิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนกา รสอนเพ่ือชุมชนและสังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกใน
ปัจจุบันและอนาคต 

แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ฉบับนี้ประกอบด้วยส่วนส าคัญในการพัฒนาสถาบัน
ให้ก้าวต่อไปอีก 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2559 -  พ.ศ.2562) ประกอบด้วย 5 พันธกิจ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์
และ 39 กลยุทธ์การด าเนินการ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มมีาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาอย่างเข้มข้น 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ครบทุกด้าน 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเรียนการสอนและ 
ฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพสูง 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 8 ประสานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมชุมชน และสังคมในการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับในการขยายผลไปสู่ เชิง

พาณิชย์ 
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 12 ปรับทิศทางการวิจัยสู่การวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา 
กลยุทธ์ที่ 13 สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพให้เป็นท่ียอมรับของ
ผู้รับบริการและเป็นท่ีพ่ึงของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาศูย์กลางการให้บริการวิชาการและเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 15 ปรับปรุง กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ในการให้บริการให้เอ้ือต่อการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการ ให้บูรณาการกับการเรียนการสอนและ 

การวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 17 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยีและวิชาชีพในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาห้องปฏิบัติการหรือสถานที่บ่มเพาะให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 19 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  

กลยุทธ์ที่ 20 สร้างจิตส านึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและตระหนักใน
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 21 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
พันธกิจอ่ืนๆ 

 

 

 

ข 



กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเป็นเอกภาพ 
กลยุทธ์ที่ 23 รวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพ่ือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 24 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 25 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 26 พัฒนาการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
กลยุทธ์ที่ 27 เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างเป็นเอกภาพ 
กลยุทธ์ที่ 28  พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและคล่องตัว 
กลยุทธ์ที่ 30 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 31 สร้างวิสัยทัศน์การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 32 น าวิธีการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 33 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์
การปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 34 สร้างระบบค่าตอบแทนที่ยึดโยงกับสมรรถนะทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 35 สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
กลยุทธ์ที่ 36 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะรองรับต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 37 สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ โดยยึดหลักสมรรถนะเป็นฐานเพ่ือเป็นแรงจูงใจ

และธ ารงรักษาไว้ซ่ึงบุคลกรที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 38 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือรองรับโครงการพิเศษและมีความเร่งด่วน 
กลยุทธ์ที่ 39 ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศทีเ่อ้ือต่อการด าเนินงานและจัดสร้างฐานข้อมูล

รองรับ 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันไปใช้ในกา ร
บริหารงานของสถาบัน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และบริบทของสถาบัน ให้
เป็นที่ยอมรับแก่สังคม ชุมชน ในระดับชาติ โดยมีกรอบงบประมาณดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายการพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์

ที ่
งบประมาณ (บาท) 

รวม 
2559 2560 2561 2562 

1 ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ 

1,2 7,840,000 8,793,000 8,993,000 7,793,000 33,419,000 

2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
สู่ชุมชนและสังคม 

3 6,588,720 4,797,120 7,851,720 4,656,120 23,893,680 

3 บริการวิชาการ วิชาชีพสู่
ชุมชนและสังคม 

4 3,246,000 6,384,000 5,606,000 6,168,600 23,893,680 

4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 2,500,000 19,250,000 18,750,000 9,250,000 49,750,000 

5 บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

6,7,8 12,515,600 12,922,600 18,981,600 10,380,600 54,800,400 

รวมทั้งสิ้น 32,690,320 52,146,720 60,182,320 38,248,320 183,267,680 

เป้าหมาย : ระยะเวลา 4 ปี 

1. ส่งเสริมให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เป็นสถาบันชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่น า
วิชาชีพและเทคโนโลยีสู่ขุมซน สังคม ในระดับชาติ 

2. ส่งเสริมให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เป็นสถาบันชั้นน าด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่
ขุมซน สังคม ในระดับชาติ 

  

 

 

 

ง 



ส่วนที่ 1 บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555  – 2559) ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน า
ความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจ  ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ตลอดชีวิต 
เริ่มต้ังแต่วัยเด็ก ให้มีความรู้พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของก าลังแรงงาน ให้
สอดคล้องกับความต้องการพร้อมก้าวสู่โลกของการท างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ  สร้างและ
พัฒนาก าลังคนที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ ต้ังแต่
ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

เพ่ือให้การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์  สอดคล้องกับ
ความส าคัญ ด้านมิติความสัมพันธ์ สภาพท้องถิ่น และความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่และอาชีพ ยุทธศาสตร์ 
การประสานความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน และ
สถานประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความเข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษาทุกระดับและ
ประเภทวิชา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน ด้านการอาชีวศึกษาในทุกระดับ โดยจากผล
การศึกษาความเป็นไปได้การจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  1 ซ่ึงจากข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้เก่ียวข้องหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทุกด้าน และทุกภาคส่วน โดยสรุปเห็นควรให้มีการจัดต้ัง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ขึ้น ดังนั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  1 จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์เชิง
รุกของสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ  และให้โอกาสทางการศึกษาส าหรั บบุคคลทั่ วไป  ที่มีความรู้  
ความสามารถ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะชีวิตและวิชาชีพ สนอง

ความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ เทคโนโลยีการผลิต เป็นประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นโดยผ่าน
การวิจัย และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การพัฒนาทางวิชาการการผลิต โดยร่วมมือกับองค์กร
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบสานประเพณี ค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ไทยอย่างหลากหลาย  



3. เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 การจัดท าแผนเชิง
นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
1 ด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายในสถาบันฯ เพ่ีอให้
ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ  โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนให้เกิดคุณภาพใน
ด้านต่างๆ ดังนี้  

1 ) สารสนเทศส าคัญที่ เป็นตัวบ่งชี้แน วทางการพัฒนาก าลั งคนในระดับภูมิภา ค
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด  

2) ให้ความส าคัญกับครูและผู้บริหารซ่ึงเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ  โดยมุ่งเพ่ิมพูน ขีด
ความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่าง มี
ประสิทธิภาพ  

3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการ โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการ 
ต้ังรับ และเชิงรุก ได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา  และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
มาตรฐานในระดับสากล 

1. นโยบายระดับชาติและท้องถ่ิน  

โดยที่กฎหมายว่า ด้วยการ ศึกษาแห่ งชาติบัญญัติให้มีคณะกรรมการกา รอาชีวศึ กษาเพ่ือ
ควบคุมดูแลจัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งให้การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการอาชีวศึกษา ซ่ึงการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพนั้นถือเป็นกระบวนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพโดยอิสระและพ่ึงตนเองได้ ประกอบกับการบัญญัติให้มี
สถาบันการอาชีวศึกษาซ่ึงเป็นสถานศึกษาของรัฐที่  จัดการศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคลในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมีการจัดการอาชีวศึกษาที่ด าเนินการอย่างเป็นเอกภาพใน
ด้านนโยบาย มีการกระจายอ านาจไปสู่ระดับปฏิบัติ ซ่ึงท าให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพ ประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษา อัน
จะเป็นการสอดคล้องกับนโยบายและการจัดการศึกษาของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรม
วิชาชีพให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและ
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กฎหมายที่เก่ียวข้อง (มาตรา 20) และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 เล่มที่ 125 ตอนที่ 43  ก 
ราชกิจจานุเบกษา 5  มีนาคม 2551  ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551  ในหลักกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา 
รวมทั้งการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ซ่ึง
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพนั้น ถือเป็นกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล  ท าให้
ประชาชนสามารถประกอบอาชีพโดยอิสระและพ่ึงตนเองได้  นอกจากนี้ สมควรก าหนดให้มีสถาบันการ
อาชีวศึกษาซ่ึงเป็นสถานศึกษาของรัฐที่ จัดการศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคลในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในด้านนโยบายและมี
การกระจายอ านาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมในทุกระดับมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียน  นักศึกษา อันจะเป็นการสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  

การพัฒนาประเทศตามความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่
และเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยน าระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการมาใช้ในการ
พัฒนาขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การพัฒนาการอาชีวศึกษาโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด าเนินนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดปรับบทบาทการจัดการศึกษาผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
กับแต่ละท้องถิ่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัดและแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด รวมทั้งสนองความต้องการของสถานประกอบการอันจะส่งผลให้
การขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555– 2559) ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจ ควบคู่
กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ตลอดชีวิต เริ่มต้ังแต่วัยเด็ก ให้มีความรู้ พ้ืนฐานเข้มแข็ง มี
ทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของก าลังแรงงาน  ให้สอดคล้องกับความต้องการพร้อมก้าวสู่โลกของ
การท างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนาก าลังคนที่ มีความเป็นเลิศ โดยเฉพาะในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์
ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ ต้ังแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแนวใหม่เป็นไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ข้างต้น คือ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (2 ) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
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2551 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดต้ัง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ
จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา และมาตรา  13  วรรคหนึ่ง การรวมสถานศึกษาเพ่ือจัดต้ังเป็นสถาบันให้
กระท าได้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และค านึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 14 ใน
กรณีที่มีความเหมาะสมหรือมีความจ าเป็น ในการจัดต้ังสถาบันเพ่ือด าเนินการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้  ทั้งนี้ โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวง ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในเขตจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง จ านวน 11 สถานศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ที่ให้ความส าคัญด้านมิติความสัมพันธ์ สภาพท้องถิ่น 
และความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่และอาชีพ ยุทธศาสตร์ การประสานความร่วมมือ ในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความเข้มแข็งในการ
จัดการอาชีวศึกษาทุกระดับและประเภทวิชา สอดคล้องกับการพัฒนาก าลังคนตามภาคการผลิตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง (Cluster) การพาณิชย์และการบริการ สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยด าเนินการจากหลักการส าคัญ ดังต่อไปนี้  

1) มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติโดยที่การอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ จัดโดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการหรือโดยความร่วมมือสถานศึกษา
อาชีวศึกษากับสถานประกอบการ  

2) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ผู้ เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดครบทุกด้าน ทั้งด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางอาชีวศึกษาเพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
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2. ความต้องการก าลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม  

จากรายงานผลการศึกษาความต้องการก าลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีผลการศึกษาภาพรวม ดังนี้  

2.1 สภาพการใช้ก าลังคน  

2.1.1 สถานประกอบการที่ศึกษามีลักษณะการท างานที่ใช้ก าลังแรงงานเป็นหลัก 

(Labor intensive) เป็นส่วนใหญ่  

2.1.2 โครงสร้างการใช้ก าลังคน /การจ้างงานของสถานประกอบการในระดับสูง  : 
ระดับกลาง/ปฏิบัติการ : ระดับต่ า/แรงงาน เป็นอัตราส่วนประมาณ 10 : 20: 70  ยกเว้นในบางกลุ่ม
อุตสาหกรรม เช่น บรรจุภัณฑ์ แฟชั่น ของใช้ในครัวเรือน ของใช้และเวชภัณฑ์ เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร และอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่ใช้แรงงานระดับต่ าในอัตราส่วนสูงสุด  

2.1.3 โครงสร้างการจ้างงาน จ าแนกตามสายงานเป็นสายงานบริหาร : สายงานหลัก : 
สายงานสนับสนุน เป็น 10 : 65 : 25  

2.1.4 ระดับการศึกษาที่จ้างในสายงานบริหาร ส่วนใหญ่รับผู้จบปริญญาโท–เอก และ/
หรือมีการศึกษาต่อหรือมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ  (MBA) สายงานหลัก/สายการผลิตรับผู้จบ ปวส . - 
ปริญญาตรี และสายงานสนับสนุนรับผู้จบปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่หรือต่ ากว่า  ด้านบัญชี คอมพิวเตอร์ 

บริหาร สังคมศาสตร์ เป็นต้น  

2.1.5 อัตราการเข้าออกงาน (turnover rate) อยู่ระหว่างร้อยละ 1-20 โดยอัตราต่ าสุด 
ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  และสูงเกินกว่าร้อยละ 10  อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  และโลจิ

สติกส์ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจขนาดกลางและการแพทย์ เป็นต้น  

2.1.6  ลักษณะการจ้างงาน มีแนวโน้มการจ้างงานแบบรับเหมาช่วง  (sub contract) 
หรือจ้างบุคคลภายนอกรับด าเนินการ (outsourcing) มากขึ้นและการจ้างพนักงานชั่วคราวหรือพนักงาน
ไม่เต็มเวลา  (part time) โดยเฉพาะในบางกลุ่มอุตสาหกรรมมีอัตราส่วนการจ้างพนักงานชั่วคราวใน
สัดส่วนสูง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและโลจิสติกส์  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร บันเทิง พาณิชย์ 

และสันทนาการ คือ ประมาณร้อยละ 48 ของการจ้างงานทั้งหมด  

2.1.7 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมให้ข้อมูลว่าต้องฝึกอบรมหรือพัฒนาพนักงานใหม่ที่รับเข้า

ท างาน โดยมีระยะเวลามากน้อยต่างกัน  
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2.1.8  ในบางอาชีพมีการเลือกจ้างแรงงานต่างชาติ  เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย 
มากกว่าคนไทยในหลายกรณี เพราะเหตุที่แรงงานไทยแม้มีข้อดีหลายอย่างแต่ไม่สามารถพูดและสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้  

2.1.9 มีการท างานต่ ากว่าระดับวุฒิการศึกษา โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีบางสาขาและ

จากสถาบันการศึกษาบางแห่ง  

2.1.10  ก าลังคนที่ท างานในตลาดแรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ า  โดยแบ่งสัดส่วน
การศึกษาต่างๆ ได้แก่ ระดับประถมและต่ ากว่าประมาณร้อยละ 60 รองลงมาระดับมัธยมต้น ถึงมัธยม
ปลาย รวม ปวช. ร้อยละ 26 ระดับอุดมศึกษาร้อยละ 10 ระดับ ปวส. น้อยที่สุดมีเพียงร้อยละ 4  

2.2 ปัญหาและข้อจ ากัดด้านก าลังคน: ปริมาณและคุณภาพ  

2.2.1 ขาดแคลนก าลังคนระดับกลางหรือระดับปฏิบัติการค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะผู้จบ
ระดับ ปวช .–ปวส. ซ่ึงจากข้อมูลพบว่า มากกว่าร้อยละ 70 ของผู้จบการศึกษาระดับนี้มักจะศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ผู้จบการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร  

2.2.2 ขาดแคลนก าลังคนในบางสาขาที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการ /
ลักษณะการใช้งาน เช่น บริษัทต้องการวิศวกรยานยนต์ แต่มีสถาบันการศึกษาเปิดสอนน้อยหรือต้องการ
สัตวแพทย์สายสัตว์เศรษฐกิจจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ที่ผลิตจะเป็นสัตว์แพทย์สายสัตว์ปีกและสัตว์
สวยงาม นอกจากนี้ สถาบันการศึกษายังมีศักยภาพการผลิตบางสาขา ได้น้อยหรือบางแห่ง 
เลิกผลิต เช่น ช่างเทคนิคระดับ ปวส. ด้านปิโตรเคมีหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เลิกผลิตระดับ 
ปวช. เป็นต้น  

2.2.3 เนื้อหาสาระที่เรียนไม่ตรงกับการใช้งานหรือการปฏิบัติงานจริง  ไม่ทันสมัย ไม่ก้าว
ทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี สถานประกอบการต้องมาฝึกอบรมเพ่ิมเติมอย่างน้อย 3  - 
6  - 12  เดือน จึงจะสามารถท างานได้ตามต้องการ  เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและแม่พิมพ์ ซ่ึง มี
ความก้าวหน้าเร็ว นอกจากนี้ หลักสูตรยังไม่ได้เน้นสาขาที่จ าเป็นบางเรื่อง  เช่น เรื่องการบริหารจัดการ
อย่างครบวงจร ระบบประกันคุณภาพ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เป็นต้น  

2.2.4 อัตราการลาออก/ย้ายงานของพนักงานใหม่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในต าแหน่งที่
ขาดแคลนและหายาก เพราะคาดหวังในค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ท างานสบายขึ้น  

2.2.5 ขาดทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ า เป็น  ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ความรู้ด้าน IT ความรู้ด้านการบริหารจัดการ  การประยุกต์ใช้ตัวเลข/ ทักษะค านวณ
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พ้ืนฐาน และคุณลักษณะส าคัญบางประการ ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ อดทน เป็นต้น  

2.2.6 ครู อาจารย์ ขาดประสบการณ์การเรียนรู้และฝึกงานในสถานประกอบการ และ
วิทยากร พ่ีเลี้ยงขาดทักษะในการสอน / ถ่ายทอดงาน  

2.3 ความต้องการก าลังคนในอนาคต  

ความต้องการก าลังคนในอนาคตพิจารณา 3 ประเด็น ได้แก่ ความต้องการเชิงปริมาณ ความ
ต้องการเชิงคุณภาพ ความต้องการก าลังคนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้  

2.3.1 ความต้องการก าลังคนเชิงปริมาณ  
จากการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการด้านก าลังคนใน 5  ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556-2559 ) 

ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าสภาพการณ์และความต้องการ
ด้านก าลังคนในเชิงปริมาณใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556 -2559) ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
คือ กลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรมภาคบริการ และกลุ่มโลจิสติกส์ ต้องการก าลังคนเพ่ิม
จาก 4.6 ล้านคน ในปี 2554 เป็น 5.5 ล้านคน ในปี 2558 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

1) กลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิต ความต้องการก าลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ใน 5 ปีข้างหน้า  (พ.ศ. 2552 ) มีความต้องการก าลังคนประมาณ 3.5 -4.0 ล้านคน แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะ
อุตสาหกรรมหลักมีความต้องการร่วมทั้งสิ้น 4.6  แสนคน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ต้องการก าลั งคนเพ่ิมมากที่สุด  5 .5  แสนคน รองลงมา  กลุ่มอุตสาหกร รมอาหารและอาหารสัตว์  
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีความต้องการ 4.9 และ 4.8 แสนคน ตามล าดับ  

2) กลุ่มอุตสาหกรรมภาคบริการ ความต้องการก าลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมบริการใน 5  ปี
ข้างหน้า  (พ.ศ. 2552) มีความต้องการก าลังคนประมาณ 2 .2 แสนคน เป็นความต้องการในกลุ่มธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร ประมาณ 4.9 แสนคน รองลงมาเป็นความต้องการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและกลุ่ม

คอมพิวเตอร์ 0.36 และ 0.15 แสนคน ตามล าดับ  

3) กลุ่มโลจิสติกส์ ช่วงปี 2544-2546  แรงงานที่อยู่ในกลุ่มโลจิสติกส์ มีประมาณ 1.8–
2.4 แสนคน และในปี 2552 ต้องการก าลังคนประมาณ 3.9 แสนคน ซ่ึงจ านวนนี้ต้องการก าลังคนที่อยู่ใน
กลุ่มการขนส่งทางบกและการขนส่งท่อล าเลียง มากกว่าร้อยละ 50 ร้อยละ 22 อยู่ในกิจกรรมสนับสนุน
และช่วยเสริมการท างาน  

ส าหรับความต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิมใน  5 ปีข้างหน้า  (พ.ศ.2555) จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ดังนี้ ระดับอุดมศึกษา 132 ,177 คน หรือร้อยละ 15 .99  ระดับอาชีวศึกษา 107 ,928  คน หรือร้อยละ 
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13.05 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 174,166  คน หรือร้อยละ 21 .07 และระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย 412,490 คน หรือร้อยละ 49.89  

ส่วนการผลิตก าลังคนของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาผลิตได้ร้อยละ 10 .29  ระดับ
อาชีวศึกษาผลิตได้ร้อยละ 13.02 ระดับมัธยมศึกษาและต่ ากว่ามัธยมศึกษาผลิตได้ร้อยละ 12.72 และร้อย
ละ 63.97 ตามล าดับ  

2.3.2 ความต้องการก าลังคนเชิงคุณภาพ  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมต้องการก าลังคนที่มีคุณลักษณะด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้  

1) ความรู้และทักษะที่จ าเป็น (skills for life or soft skills)  

(1) ความรู้และทักษะการติดต่อสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ทั้งภาษาไทย และ 

ภาษาอ่ืน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น  

(2) ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และด้าน IT ตัวเลขและการค านวณ

เบื้องต้น  

(3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติ  

(4) ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ  

(5) ความรู้และทักษะในการท างานเป็นทีมกับคนที่หลากหลาย  

(6) ความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

2) ความรู้และทักษะวิชาชีพ (Skills for work)  

(1) ความรู้ความสามารถลักษณะ multi skill รู้ทักษะวิชาชีพที่หลากหลายที่

เก่ียวข้องกับงานมีประสิทธิภาพสูงในการท างาน  

(2) ความรู้และทักษะเชิงช่างพ้ืนฐาน  
(3) ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการท างานและนวัตกรรมของ

สินค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

3) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการท างาน  

(1) ความซ่ือสัตย์ จงรักภักดี รักต่อองค์กร  

(2) อดทน ขยันหม่ันเพียร มีความประณีตในการท างาน  

(3) รับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา  
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 (4) เสียสละและทุ่มเทในการท างาน  

(5) มีวินัย  

(6) ความคิดในเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุน  

(7) ความกระตือรือร้นและมีวุฒิภาวะพร้อมในการปฏิบัติงาน  

(8) ความมุ่งม่ัน คิดในทางบวก มุ่งความส าเร็จของงาน  

(9) ความใฝ่รู้ ภาวะผู้น า  

2.3.3 ความต้องการก าลังคนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องการก าลังคนตามล าดับและในสาขาต่างๆ 
สรุปได้ ดังนี้  

1) ระดับช่างเทคนิคและช่างฝีมือ ช่างเทคนิคระดับ ปวส./ปวช. ด้านเครื่องกล
โรงงาน ช่างเขียนแบบ ช่างควบคุมเครื่อง ช่างที่มีทักษะซ่อมบ ารุง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ 
โปรแกรมเมอร์  ช่างแม่พิมพ์ทั้งทางพลาสติก  งา นโลหะ งานหล่อและงานกลึง รวมทั้งช่างเย็บผ้ า
อุตสาหกรรม ช่างเครื่องประดับ และพนักงานสนับสนุนระดับ ปวส. สายธุรกิจ การเงิน การบัญชี การขาย 

เป็นต้น  

2) ก าลังคนในสายงานหลัก ก าลังคนที่ต้องการมาก ได้แก่ วิศวกรโรงงาน และ/
หรือ วิศวกรสายผลิ ต ที่ท างา นในแต่ละอุตสาหกรรม โดย เฉพาะที่ มีประสบการณ์งา นขาย  และ
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์  ต้องการวิศวกรด้านปิโตรเคมี นักเคมีระดับสูง เพ่ือ
สร้างทีมวิจัยนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น  

2.3.4 ข้อเสนอนโยบายเร่งด่วน  
1) เร่งระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนและปรับกระบวนการผลิต  เพ่ือให้

ผู้ส า เร็จการศึกษา/ก าลังคน โดยเฉพาะระดับกลางมีคุณภาพสูงขึ้ น และมีปริมาณสอดคล้องกับความ
ต้องการ โดยเฉพาะในระดับ/สาขาที่ขาดแคลน  

2) สร้างทัศนคติและมีสิ่งจูงใจ  ให้มีผู้ เรียนสายอาชีพมากขึ้นด้ายการพัฒนา 
career path ที่ชัดเจน พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) ให้มีผลโดยเร็วและปรับระบบจ่ายค่าตอบแทนตาม
สมรรถนะ  
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3) มีกลไกให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน  ภาครัฐและสถาบันการศึกษา
ที่ชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนจัดการศึกษา  วิจัย พัฒนาและฝึกอบรม
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน  

จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็น ว่า  กลุ่มอุตสาหกรรมมีความต้องการก าลังคน ด้า น
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะ ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซ่ึงการ
จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาจะส่งผลต่อการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาในเชิงปริมาณสูงขึ้นสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยในเชิงคุณภาพจะบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรระหว่าง
สถานศึกษาภายในสถาบันการอาชีวศึกษาเดียวกัน ทั้งอัตราก าลัง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และ
เทคโนโลยี  

ดังนั้นการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ไปสู่ทิศทางและเป้าหมายของการจัดต้ังนั้น 
จ าเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์เป็นตัวก ากับ ทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1ได้ศึกษาและน านโยบายที่
เก่ียวข้องของรัฐบาลปัจจุบัน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน  นโยบายของ
คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  1 และที่ส าคัญได้น านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 4 นโยบาย 10 ยทุธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ และ
โครงการ 93 โครงการ โดยค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ  ความเป็นครู ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่เรียนทุก
ช่วงอายุการท างาน จัดให้มีกระบวนการก ากับติดตาม การนิเทศการสอน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์
เน้นการพัฒนาจากการท างานจริงร่วมกับภาคการผลิต ภาคสังคม สมาคมวิชาชีพต่างๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านก าลังคนระดับอาเซียน โดยมีรายละเอียดของนโยบาย เป้าหมาย การ
ผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

เป้าหมายส าคัญในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้บริบทความร่วมมือกับ  สถาน
ประกอบการให้ได้ตามเป้าหมาย  ทั้งในส่วนก าลังคนอาชีวศึกษาในระบบและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคน
อาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้เพ่ิมขึ้น  

โดยสาระส าคัญของนโยบาย คือ การมุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับ ความ
ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล  การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการ
สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
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นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา  

เป้าหมายส าคัญ คือ  
1) มีปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาพอเพียงต่อการจัด

การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ  

2) พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  

โดยสาระส าคัญของนโยบาย คือ การสร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านอาชีวศึกษา  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา  และการสร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  

นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่  

เป้าหมายส าคัญ คือ สถานศึกษาอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ 
ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านอาชีพของชุมชนโดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่า งหน่วยงาน  สถานศึกษา  สถาน
ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ  

โดยสาระส าคัญของนโยบาย คือ การยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในด้านการจัดการ
เรียนการสอนในระดับ ปวช .,ปวส . และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพ่ิม
ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและ
ต่างประเทศ และผลักดันความร่วมมือเพ่ือน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  

เป้าหมายส าคัญ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมี
ส่วนร่วม  

โดยสาระส าคัญของนโยบาย คือ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงกล
ยุทธ์ส าคัญในการด าเนินนโยบาย  คือการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
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การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
เพ่ือการบริหารจัดการ และการสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 

3. ความเป็นมาและความส าคัญ  

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  และกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอ านาจหน้าที่  ตามมาตรา 
11  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการก ากับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่ การพิจารณา
เสนอแนะนโยบาย เป้าหมาย การผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพต่อรัฐมนตรี ก าหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการก ากับดูแลและการให้การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ การ
จัดสรรงบประมาณ และการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือให้การจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  ซ่ึงการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพนั้นถือเป็น
กระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของ
ประเทศให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตร และบริการ 
รวมทั้งท าให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพอิสระและพ่ึงพาตนเองได้  

ในการนี้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการ
ก าหนดนโยบาย  เป้าหมายการผลิต และแผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ตามค าสั่งคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที ่3/2554 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 โดยให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น
และเสนอแนะคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเก่ียวกับเรื่องการก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย แผนการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  แผนการพัฒนาผู้บริหาร  ครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ และวิทยฐานะส าหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้ง
ได้แต่งต้ังคณะท างานเฉพาะกิจสนับสนุนการท างานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนด
นโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ตามค าสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที ่1/2555  ลงวันที่ 10  มกราคม 2555  จ านวน 3 คณะ ได้แก่ (1 ) คณะท างานด้านข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา  ข้อมูลด้านแรงงานและก าลังคนอาชีวศึกษา  (2 ) คณะท างานด้านข้อมูลครู คณาจารย์และ
บุคลากรอาชีวศึกษา  (3 ) คณะท างานด้านข้อมูลการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  โดยให้
คณะท างานมีหน้าที่ ส ารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าข้อมูลรวมทั้งข้อเสนอแนะที่
เก่ียวกับการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  
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การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ก าหนดกรอบแนวทาง ประกอบด้วย  

1 . ด้านนักเรียน  นัก ศึกษา  ในการก า หนดเป้าหมายการผลิตและแผน พัฒนาก าลังคน  ไ ด้
ท าการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ระดับกลางจากแนวโน้มการจ้างงานทั่วโลก  การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียนใน  ปี พ.ศ. 2558 
ผลกระทบต่อก าลังคนอาชีวศึกษา  ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนของไทยทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แนวทางการพัฒนาก าลังคนของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559 ) นโยบายของรัฐบาลด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ความต้องการก าลังคนในภาพรวมของประเทศไทยรวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในส่วนที่เก่ียวข้อง  และการก าหนดเป้าหมายการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพ่ือก าหนดเป้าหมายการผลิตก าลังคนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

2. ด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรอาชีวศึกษา มุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรค ที่จะส่งผลต่อการ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  และก าหนดแนวทางในด้านการสร้างเสริม
ปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้พอเพียง การสร้างเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพ สมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา  สร้างเสริมคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา  และการสร้าง
โอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพ ดังนี้  

2.1 การสร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้
พอเพียง โดยเสนอให้รัฐจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการ หรือพนักงานราชการให้แก่สถานศึกษาของรัฐ ให้
พอเพียง จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที่ให้แก่สถานศึกษาของรัฐให้พอเพียง  เร่ง
จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาและให้มีหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา  ก าหนดให้มีการบรรจุ
แต่งต้ังข้าราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม (ระหว่างวันที่ 1 -30 เมษายนและระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม ของ
ทุกปี) รวมทั้งการแต่งต้ังผู้อ านวยการวิทยาลัยแทนผู้เกษียณอายุราชการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี อีก
ทั้งให้สถานศึกษาเชิญครูที่เกษียณอายุราชการมาท าหน้าที่ครูพิเศษสอน  

2.2  การสร้างเสริมมาตรฐานวิชาชีพ สมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 
(ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) มาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะส าหรับครูวิชาชีพ  ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ ก าหนดมาตรฐานชั่วโมงการ
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สอนขั้นต่ าและขั้นสูงของครู ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ ก าหนดมาตรการให้
ครูวิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและหาประสบการณ์ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  และ
ก าหนดมาตรการให้มีการน าผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดต่อผู้เรียนไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ  เลื่อนขั้น
เงินเดือน ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  

2.3 การสร้างเสริมครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา  
โดยการให้รัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาที่
เปิดสอนปริญญาตรี จัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาที่เปิด
สอนปริญญาตรีให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  และสถานศึกษา 
สร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นอาจารย์พิเศษในทุกระดับการศึกษา รวมทั้ง
การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างการบริหารและการปฏิบัติงานแก่ครู  คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา  

2.4  การสร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมครู  คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ มุ่งปรับบทบาทหน้า ที่  ส านักงานคณะกรรมการกา ร
อาชีวศึกษารับผิดชอบก ากับดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน  จัดโครงการคุรุทายาท
ครูวิชาชีพโดยให้ทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งต้ังครูวิชาชีพแก่ผู้ เรียนต้ังแต่ระดับ  ปวช . ปวส. และ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบรรจุแต่งต้ังผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ และก าหนดอัตรา
เงินเดือนค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ จัดต้ังสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรอาชีวศึกษา และมีแผนพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย เร่งจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาและใช้มาตรการ
ด้านภาษีอากรให้สถานประกอบการและภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือและมีส่วนร่วมจัดอาชีวศึกษา  เร่งจัดต้ัง
กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  รวมทั้งเร่งก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ัง 
การทดสอบ การฝึกอบรมและการ ออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ  

3 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษายึดแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาเป็นหลักโดยค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ  เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครู 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจัยสมรรถนะทางวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับ
สาขารับผิดชอบ ทุกช่วงอายุการท างาน  โดยจัดให้มีกระบวนการก ากับติดตาม การนิเทศการสอน โดยผู้ มี
ความรู้และประสบการณ์เน้นการพัฒนาจากการท างานจริงร่วมกับภาคการผลิต ภาคสังคม สมาคมวิชาชีพ

ต่างๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางด้านตลาดก าลังคนของอาเซียน ในด้าน  
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3.1 การผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน การมุ่ง
พัฒนาคุณภา พและปริมา ณผู้ เรียนให้ สัมพันธ์กับความต้องกา รของตลาดแรงงานในประเทศและ
ต่างประเทศ การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบและพัฒนาระบบ

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  

3.2 การพัฒนาครูยุคใหม่ ครูมืออาชีพ ครูสาขาขาดแคลน เน้นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของครูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การเพ่ิมปริมาณครูและสร้าง
ระบบจูงใจ (Incentive) ในการพัฒนาครูฝึกทั้งในระดับบุคคลและสถานประกอบการ มีการพัฒนาระบบ
จัดการองค์ความรู้วิชาชีพ (Knowledge Management) ในท้องถิ่นและจัดท ามาตรฐานครูอาชีวศึกษา

โดยเฉพาะเพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูวิชาชีพ  

3 .3  การพัฒนาคุณภาพสถา นศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ ใหม่ มุ่งยกระดับมาตรฐา น
สถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ  รวมทั้งระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และการเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ
และฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ น าสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมที่เป็น

รูปธรรม  

3.4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ มุ่งยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงกลยุทธ์ส าคัญในการด าเนินนโยบาย คือ การส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา  การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ทางการศึกษา  

4. นโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาก าลังคนของประเทศ  

4.1 การพัฒนาก าลังคนของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
1) แนวทางการพัฒนา  

มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและ
บริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย  

(1) พัฒนาก าลังแรงงานในภาคเกษตร โดยจัดระบบการศึกษาเพ่ือสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการเกษตรที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างครบวงจร ทั้งการจัดหา
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พ้ืนที่ท าการเกษตรตามความถนัด มีแหล่งทุนสนับสนุน และมีทักษะความรู้ ด้านธุรกิจและการตลาด ควบคู่
กับ การสร้างจิตส านึกและแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมอย่างมี ศักด์ิศรี เพ่ือให้ภาค

การเกษตรเป็นฐานการผลิตที่ม่ันคงของประเทศ  

(2) สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย  ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสาขาต่างๆสร้าง
เครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงเชื่อมโยงองค์
ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย  สู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของสินค้าและ
บริการที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับการอาชีวศึกษา ฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันเป็นระบบ รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(3) พัฒนาก าลังคนแรงงานระดับกลาง โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี  
การเรียนรู้ เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  การสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังค่านิยมในการเรียนสายอาชีพและการ
ประกอบอาชีพอิสระ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา  รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังแรงงานกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบัน

เฉพาะทางควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นานาชาติ  

(4) จัดท ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยสร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิทาง
การศึกษาตามระดับการเรียนรู้ กับคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับความสามารถที่สอดคล้องกับ ความต้องการ
ก าลังคนที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพ่ือให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ที่ชัดเจน ตลอดจนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความ
ร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบท่ีจะเข้ามาพร้อมกับ
การเข้าออกของแรงงานอย่างเสรี สร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถของไทยในการออกไปท างาน

ต่างประเทศ ยกระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา  

(6) เร่งปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นระบบ  ทั้งการจัดระเบียบ
แรงงานเพ่ือการพัฒนาฝีมือ การดึงดูดแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงเข้ามาท างานในประเทศ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานได้อย่าง

เป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดบริการทางสังคมให้กับแรงงานข้ามชาติตามความเหมาะสมและเป็นธรรม  
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 (7) จัดให้มีการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง สร้างความชัดเจนในบทบาทและภาระงานของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้
เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของภาครัฐ  

4.2 ทิศทางการพัฒนาก าลังคนของประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

1) อุปสงค์ความต้องการก าลังคน (Demand Side)  
การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนบนฐาน ความรู้ 

ภูมิปัญญา  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ดังนี้  

(1) การปรับโครงสร้างภาคบริการ  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
บริการที่ มีศักยภาพสู่ธุรกิจเชิงสร้า งสรรค์ การขยายฐานการผลิตและการตลาด การพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการลงทุน  ฟ้ืนฟูคุณภาพ บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคส่วนต่างๆ  

(2) การพัฒนาภาคการเกษตร  บนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับ
มูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ปรับปรุงคุณภาพดินและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ า สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
การแปรรูปพัฒนาปัจจัยแวดล้อม  

(3) การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การสร้างสภาพแวดล้อม ที่
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา  ประยุกต์ใช้และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึงและเพียงพอในเชิงปริมาณ
และคุณภาพในลักษณะความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน  

(4) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ตามแนวทาง
เครือข่ายวิสาหกิจเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ/บุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมมูลค่า
สินค้าและบริการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจสร้างสรรค์ และการสนับสนุนการศึกษาวิจัยใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง 

(5) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและพ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมใหม่บนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และ
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นวัตกรรม เพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่และท้องถิ่น และกระจายไปสู่ภูมิภาค  

(6) การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่ มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียมและเป็นธรรม 
พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการ  ก าลังแรงงานและ
ตลาดแรงงาน  ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ความม่ันคง
ด้านพลังงาน  

2) อุปทานด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน (Supply Side)  

การพัฒนาก าลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ
บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค  

(1) พัฒนาก าลังแรงงานในภาคเกษตร จัดระบบการศึกษาเพ่ือสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้
ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้างจิตส านึกและแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม  

(2) พัฒนาก าลังแรงงานระดับกลาง จัดการเรียนการสอนตามแนว  Constructionist 
การปลูกฝังค่านิยมในการเรียนสายอาชีพ การยกระดับอาชีวศึกษาและเชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรม และ

สร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังแรงงาน  

(3) สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย  ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสาขาต่าง  ๆ 
สร้างเครือข่ายนักวิจัย  สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงที่ เชื่อมโยงภูมิปัญญา  พัฒนาการเรียนรู้ ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในทุกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นระบบ  

(4) จัดท ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สร้างระบบความเชื่อมโยงของคุณวุฒิการศึกษาและ
คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือให้แรงงานมีสมรรถนะและความก้าวหน้าในวิชาชีพชัดเจนและเตรียมพร้อมการเปิดเสรี

ด้านแรงงาน  

(5) เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบจากการเข้าออก
แรงงานเสรี สร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถของคนไทยในการออกไปท างานต่างประเทศ ยกระดับ
ด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา  
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4.3 นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาก าลังคนและการมีส่วนเก่ียวข้องของการ
อาชีวศึกษา  

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติเลือกให้ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เป็นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีผลต้ังแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา  โดย
คณะรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ได้มีการแถลงนโยบายค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันศุกร์ที่ 12  กันยายน 2557  ซ่ึงมีแนวทางเรื่องต่าง ๆ จ าแนกเป็น 11  ด้าน ที่อาศัยแนวทาง
ยุทธศาสตร์กา รพัฒนาประเทศว่า ด้วยการ เข้า ใจ  เข้าถึ ง และพัฒนาตา มแนวพระรา ชด า ริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงทรงเน้นความพอดี
พอสมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล  และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยจากแนวทางทั้ง 11 ด้านของรัฐบาลนั้นมีข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ทางด้านอาชีวศึกษาจะเก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การจัดหลักสูตร การ
บริการทางด้านการศึกษา และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ก าลังคนมีปริมาณที่เพียงพอและศักยภาพสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านที่ 3 ถึงด้านที่ 8 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

ด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

3 .1  ในร ะยะเฉพาะหน้ า  จะเร่ งสร้าง โอกา ส  อาชีพ  และกา รมีราย ได้ที่ ม่ัน คงแก่ผู้ ที่ เข้า สู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่
ถูกกฎหมายมากขึ้น  

3.2 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพัก
ฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ  

3.3 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน  
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3.4 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

ด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

4.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้  โดยเน้นการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่  ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า  จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นของผู้ เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส  จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดกา รได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น  

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้ อ่ืน การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นที่ มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ  
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4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่ มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เน้นครู 
คณาจารย์ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4.7  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่ เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

4.8 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ด้านที่ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

5.1 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์  โดยจัด
ให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม  

ด้านที่ 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

6.1  ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่ เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาด
ดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร  

6.2  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ ามาเที่ยวในประเทศไทย  โดยพิจารณามาตรการ การลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ท่ีมีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้และ
สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เก้ือกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมแหล่งท่อง เที่ย วอันมี ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจั ดเป็ นกลุ่ม ได้  เช่น  กลุ่มธรรมชาติ  
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อน ธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยง
กับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน  รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม  ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ 
แก่นักท่องเที่ยว  
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6.3 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคมด้านคมนาคมทางบก โดย
เริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร
เพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เพ่ือต้ังฐานให้รัฐบาล
ต่อไปท าต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาคส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้
สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อมบ ารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถ  ในการ
ให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาค
เสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  เป็นต้น และด้าน
การคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าและชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบ โลจิสติกส์
ของประเทศเริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
และอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก  

6.4 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด  และการ
สนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซ้ือพืชผลจนถึงการแปรรูป
และการส่งออกได้แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง  ซ่ึงจะช่วย
คานอ านาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 

6.5 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริม
การวิจัยเกษตรแปรรูป  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ  

6.6  เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไก
การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้ง
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ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ  

6.7 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซ่ึงจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซ่ึงหมาย
รวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ
เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง  

ด้านที่ 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม
ที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้า
การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่ มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดท า
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้า ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความส าคัญต่อสินค้า
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค  รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและ
ระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่างๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและ
การอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการต้ังส านักงานปฏิบัติการประจ าภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด  

7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ  การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยาย
ฐานการผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทย
เตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซ่ึงช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพ

 

 

 

23 



หลากหลายเพ่ือขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น  ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก  และเป็นการช่วยเหลือ
ประเทศเพ่ือนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม  

7.3  พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพ
ใน 8  กลุ่มที่ มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ  การ
ยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ ใช้แรงงานเข้มข้น  การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน  

7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง(ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล
ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงใน
อาเซียนซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธ์ิผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม  

7.5  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการ
ลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน  พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และ
สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง  โดยในระยะแรกให้
ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลอง
ลึก และบ้านคลองใหญ่ ซ่ึงจะท าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ด้านที่ 8 . การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม  

8.1  เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน  การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน  การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานใน
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ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  

8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงาน สะอาด ระบบราง ยาน
ยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม ของไทย
ตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้า
อ่ืนๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซ้ือจัดจ้างของ
ภาครัฐที่เอ้ืออ านวย เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้
ในอนาคตด้วย  

4.4 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพ่ือวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคน (กรอ.ศธ.) ได้ด าเนินการ ศึกษาเอกสาร รายงานและผลการวิจัยที่
เก่ียวข้องระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 รวมทั้งด าเนินการศึกษาวิจัย  เรื่อง การศึกษาความต้องการก าลังคน 
เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) การสังเคราะห์เอกสารรายงานการวิจัยและยกร่างยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน เสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคน  (กรอ.
ศธ.) การสัมมนารับฟังความคิดเห็น  ร่างยุทธศาสตร์  ปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอต่อสภาการศึกษา 
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 21  ธันวาคม 2553  โดยมีมติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 เพ่ือให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กรอบ
การด าเนินงาน และยุทธศาสตร์ส าคัญ ดังนี้  

1) วิสัยทัศน์  
ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ  มีความสอดคล้องกับความต้องการและมี

ประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ  โดย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
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2) เป้าหมายปี 2561  
(1) มีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework : NQF) และมีการ

พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
(2) มีการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือการรับรองสมรรถนะความรู้ ความสามารถใน

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  
(3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น โดยมีสัดส่วน

ผู้เรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
(4) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 60 : 40  
(5) ก าลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 65 และมี

สมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน  
(6) ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี ต้ังแต่ปี 2554  

3) กรอบการด าเนินงาน พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนโดย  
(1) ก าหนดทิศทางความต้องการก าลังคนและสร้างระบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

ทั้งกลุ่มอาชีพ สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้ สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพ/ผู้ผลิต  
(2) พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือรับรองความรู้ เชิงวิชาการ สมรรถนะวิชาชีพ ของ

ผู้ส า เร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  และคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมจัดต้ังองค์กรเพ่ือรับรอง
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ ผู้บริหาร และ
สถาบันการศึกษา  

(3) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือจูงใจให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ  ความต้องการของตนเอง ตลาดแรงงาน และยุทธศาสตร์
พัฒนาประเทศ  

(4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือเรียนรู้ในงานอาชีพ โดย
ขยายระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา  และการฝึกหัดงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการท างานควบคู่การเรียน 
เพ่ือส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  

(5) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบการด าเนินงานดังกล่าว จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์และมาตรการ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพ่ืออาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพก าลังคนทุกระดับ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขา

ขาดแคลนและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของก าลังแรงงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการ

พัฒนาก าลังคน  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของครู คณาจารย์ และผู้บริหาร  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

4.5 นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา  
(พ.ศ. 2552-2561)  

คณะกร รมกา รนโยบายป ฏิรู ปการ ศึกษา ในทศวร รษที่สอง  (กนป .) ได้ มีค า สั่ ง แต่ ง ต้ั ง 
คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง รวม 14  คน มีอ านาจหน้าที่ในการ  (1) จัดท าข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–2561 ) ในประเด็นการพัฒนาการอาชีวศึกษา  (2 ) 
ประสานและให้ค าแนะน า ค าปรึกษาการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในประเด็นการพัฒนาการอาชีวศึกษา  (3) รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ด้านการ
พัฒนาการอาชีวศึกษา (4 ) แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือด าเนินงานตามที่ คณะอนุกรรมการ กนป . ด้านการ
พัฒนาอาชีวศึกษาเห็นสมควร  และ (5 ) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองมอบหมาย  

ในการจัดท าข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา คณะอนุกรรมการ  กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา  ได้จัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ  กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา เพ่ือพิจารณาข้อมูลทั้งด้านความต้องการ
ก าลังคน และความสามารถในการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา  อีกทั้งได้ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพ
ปัจจุบัน และปัญหาที่พบด้านก าลังคนอาชีวศึกษา  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการ
ก าลังคนเพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ” รายงานผลการศึกษา “แนวโน้มความ
ต้องการแรงงานในช่วงปี 2553 – 2557” แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 -2561 
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ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552– 2561 แผนแม่บทด้านแรงงาน และทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ.2555-2559) จากนั้นได้สังเคราะห์ จัดท า
ข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา โดยได้
พิจารณาความส าคัญในการผลิตและพัฒนาก าลั งคนให้มีความสอดคล้องกับควา มต้องการและมี
ประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ โดย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ได้พิจารณาสาเหตุปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับการอาชีวศึกษา ใน 2  มิติ โดย
ทบทวนจากรายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการก าลังคนเพ่ือวางแผนการผลิต  และพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ” ซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือวางแผนผลิตและ
พัฒนาก าลังคน  (กรอ.ศธ.) ให้จัดท าเพ่ือศึกษาความต้องการและวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และส่งเสริม สนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วน
ร่วม ในการวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงาน  ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่
เก่ียวเนื่อง และได้ก าหนดนโยบาย เพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตก าลังคนทั้งด้านปริมาณ และ ด้านคุณภาพ 
ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 

นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด  
นโยบายที่ 2 พัฒนาครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ ครูสาขาขาดแคลน  
นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่  
นโยบายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  
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ส่วนที่ 2 บริบทของ 4 จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

1. สภาพท่ัวไปของกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชแล ะ 

พัทลุง เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีบทบาททังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การปกครองทั้งในระดับภาค และ
ระดับประเทศมาโดยตลอดและนับวันจะทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว -ไทย มี

ประชากรรวมประมาณ 3,516,000 คน มีพ้ืนที่รวม 33,102 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,161,527 ไร่ เป็น 

กลุ่มจังหวัดที่มีฐานทางการเกษตรขนาดใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ คือยางพารา ปาล์ม 

น ามัน และ ผลไม้ มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย และหลากหลาย ทั้งป่าเขาเกาะแก่งและชายฟ้งทะเลที่ 

มีความยาวเชื่อมต่อทุกจังหวัด เอ้ือต่อการพัฒนาทังการเพาะเลียงชายฟ้งแ ละการท่องเที่ยว นอกจากนี้ 
ยังเป็นพ้ืนที่ท่ีมีอารยะธรรมเก่าแก่เป็นเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร์และสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ใน การพัฒนาของ

ประเทศโดยมีข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

1.1 จังหวัดชุมพร 

จังหวัดชุมพรมีเนื้อที่ 3.75 ล้านไร่ หรือ 6,010.849 ตารางกิโลเมตรมีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 4 ของ
ภาคใต้ ชุมพร เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย มีรูปพ้ืนที่เรียวยาวตามแนวเหนือ - ใต้ มี

ความยาวประมาณ 222 กิโลเมตร 

สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดชุมพร 

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ พ้ืนที่ราบตอนกลาง พ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล และพ้ืนที่ทาง ทิศ

ตะวันตก เป็นที่สูงและพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ทางทิศตะวันตก เป็นที่สูงและภูเขา ทิวเขาที่ ส าคัญ 
ทิวเขาตะนาวศรี ซ่ึงเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างประเทศ ความกว้างของจังหวัดโดย เฉลี่ย 36 

กิโลเมตร 

การปกครอง 

จังหวัดชุมพร แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 743 หมู่บ้าน 15 เทศบาล (2 

เทศบาล เมือง 13 เทศบาลต าบล) 63 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ประชากร 
ประชากร ณ พ.ศ.2552 รวมทั้งสิ้น 487,744 คน ชาย 242,915 คน หญิง 244,829 คน , 
ทรัพยากรและที่ดิน 
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนมีลักษณะที่หลากหลาย อัน ประกอบไป



ด้วย ภูเขา แหล่งน้ า ชายฝั่ง ทะเล และฝั่งทะเลที่มีน าท่วมถึงพ้ืนที่ทางการเกษตร 2,039,816 ไร่ (ร้อยละ 
45.9) พ้ืนที่ป่าไม้ 658,125 ไร่ (ร้อยละ 20.4) และพ้ืนที่ไม่ได้จ า แนก 1,058,837 ไร่ (ร้อยละ 30.6) 

จังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ป่าครอบคลุมทุกอ าเภอของจังหวัดแต่จะมีความหนาแน่น ทางด้านทิศตะวันตกของ
พ้ืนที่จังหวัดโดยมีพ้ืนที่ท้ังหมดจ านวน 2,082,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.046 ของพ้ืนที่จังหวัด ในขณะที่

พ้ืนที่ทางการเกษตรกลับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 38.19 ในปี 2531 เป็นร้อยละ 54.04 ในปี 2544  
ทรัพยากรน้ า 

สภาพทางอุทกวิทยาของจังหวัดชุมพร รวมเรียกว่าลุ่มน้ าภาคใต้ฟ้งตะวันออก ซ่ึง ประกอบ 

ด้วย แม่น าล าคลองสายสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาฝั่งตะวันตกของจังหวัด คือ เทือกเขาตะนาว ศรี ซ่ึงเป็น
แหล่งต้นน้ า ลงสู่อ่าวไทย 

สภาพทางเศรษฐกิจ โดยรวมของประชากรจังหวัดชุมพร มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม จาก

รายงานของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่า ในปี พ.ศ.2549 จังหวัด

ชุมพรมีมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ตามราคาประจ าปี ประมาณ 40.942 ล้าน บาท หรือ

ประมาณร้อยละ 3.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (Per capital GPP) 
ประมาณ 84,665 บาท อาชีพที่ท ารายได้ให้แก่จังหวัดชุมพรมากที่สุด คือ เกษตรกรรม ซ่ึงมูลค่าการผลิต

ประมาณ 16,351 ล้านบาท รองลงมาคือการค้าส่งและค้าปลีก ซ่ึงมีมูลค่าการผลิต ประมาณ 5,251 ล้าน

บาท ด้านอุตสาหกรรมที่ส า คัญของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น 

อุตสาหกรรมการสกัดน้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง อุตสาหกรรมปลาป่น เป็นต้น ในปี 

2549 จังหวัดชุมพร มีโรงงานทั้งสิ้น 515 แห่ง จ านวนเงินลงทุน 10,732 ล้านบาทมีการ จ้างงาน 11,059 
คนรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 17,244 บาท โดยที่รายได้สูงกว่ารายจ่ายประมาณ

ร้อยละ 21.4 

จังหวัดชุมพร จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดดังนี้  

“เมืองเกษตรอุตสาหกรรม ชั้นน าของภาคใต้” 

1.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ประมาณ 13,726.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,168 ไร่ มีเนื้อที่ 

มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีพ้ืนที่มากที่สุดในภาคใต้ ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว ประมาณ 
156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะสมุย เนื้อที่ 227.25 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื้อที่ 

194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะอ่างทอง และเกาะบริวาร 42 เกาะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี มี

 

 

 

30 



ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณ 49 % ของพ้ืนที่จังหวัด มีเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือใต้
ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะ ภูมิประเทศดังกล่าว ก่อให้เกิดลุ่มน้ าน้อยใหญ่ รวม 14 ลุ่มน้ า ลุ่มน าที่ส าคัญ 

ได้แก่ ลุ่มน าตาปี พุมดวง ท่าทอง ท่ากระจาย ไชยา ท่าฉาง พ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด 8,174,758 ไร  ่ แยกเป็น 
ป่าสงวนแห่งชาติ 26 ป่า รวมพ้ืนที่ 3,643,588 ไร่ อุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง รวม พ้ืนที่ 1,452,587.50 ไร่ 

เขตรักษาพันธุสัตว์ป่า 4 แห่ง รวมพ้ืนที่ 1,139,916 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง รวมพ้ืนที่ 41,331 ไร  ่ 
ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าที่ยังคงเป็นสภาพป่าอย่างสมบูรณ์จ านวน 2,345,543 ไร่คิดเป็นร้อยละ 28.66 ของพ้ืนที่

จังหวัด 
ประชากร 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประชากรจ านวน 994,221 คน ชาย 492,369 คน หญิง 501,852  คน 

อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองรองลงมาอ าเภอกาญจนดิษฐ์ และอ าเภอพุนพิน  
การปกครอง 

1) การปกครองท้องที่ แบ่งการปกครองเป็น 19 อ าเภอ 131 ต าบล 1,066 หมู่บ้าน  

2) การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการปกครอง 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1

แห่งเทศบาล24แห่ง (เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 22 แห่ง) องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 112 แห่ง 
เศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (GPP) ณ ราคาตลาดปี 2549 มีมูลค่า 111,907 

ล้านบาท อัตราการเติบโต ร้อยละ 6.04 จัดเป็นล าดับที่ 3 ของภาคใต้รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ กับสาขา

การเกษตร รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรม สาขาค้าส่งและค้าปลีก สาขาโรงแรมภัตตาคาร และสาขา
การขนส่ง/คมนาคม รายได้เฉลี่ยของประชากรปี 2549 (Per capital Income) จ านวน 114,753 บาท/

คน/ปี 

การเกษตรกรรม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเน้นทางด้านเกษตรกรรม กล่าวคือ มูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดประมาณร้อยละ37.62 เป็นมูลค่าทางด้านการเกษตร (42,091 ล้านบาท) จังหวัด
สุราษฎร์ธานีจึงมีความพร้อมด้านวัตถุดิบทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญสามารถ ใช้เป็น

วัตถุดิบป้อนให้กับ อุตสาหกรรมตอเนื่อง ได้แก่ 

ยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุดของประเทศโดยมี 

 

 

 

31 



พ้ืนที่เพาะปลูกในปัจจุบันประมาณ 2 ล้านไร่ผลผลิตกว่า 6 แสนตัน คิดเป็นมลค่า 44,607 ล้านบาท จาก

ผลผลิตจ านวนดังกล่าว ท าให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ 

อุตสาหกรรมถุงมือยางอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย ยางรัดของ ฟองน้ ายาง แถบยางยืด และ อุตสาหกรรม

ไม้ยางพารา ส าหรับไม้ยางพารามีปริมาณมากพอส าหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ชนิด

ต่าง ๆ และไม้ปาเก้ เป็นด้น 
ปาล์มน้ ามัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ มีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 762,534 ไร่ มากเป็นอันดับที่ 

2 รองจากจังหวัดกระบี่ ผลผลิตรวม 1,726,864 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,179 ล้านบาท สามารถประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ เช่น อุตสาหกรรมน ามันปาล์ม 

ผลไม้ที่มีชื่อเสียง คือ เงาะโรงเรียน มังคุด ลองกอง ทุเรียน ฯลฯ 

การประมง จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่และภูมิประเทศเอ้ืออ านวยต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ชายฝั่งมีผลผลิตที่ส าคัญ คือ กุ้ง หอยนางรม หอยแครง ปลากะพงขาวฯลฯ ในปี 2549 มีผลผลิตกุ้งขาว 
รวม 5 หม่ืนตัน คิดเป็นมูลค่า 7- 8 พันล้านบาท 

อุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 865 โรงงาน เงินลงทุน

ประมาณ 47,689,184 บาท คนงาน 27,911 คน อุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพารา 

อุตสาหกรรมไม้ยางพารา , อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน  อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น  

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัด ดังนี้ 

“มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง การเกษตรครบวงจร ผู้น าการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนในภูมิภาค 

เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม” 

1.3 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ 9,942.502 ตารางกิโลเมตร. หรือประมาณ 6,214,064 ไร่ มี

พ้ืนที่มาก เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างไปตาม

ลักษณะ ของเทือกเขานครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นเทือกเขาที่มีความยาวตามคาบสมุทร เป็นผลให้ลักษณะภูมิ 

ประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งได้ เป็น 3 ส่วน คือ บริเวณเทือกเขาตอนกลาง ได้แก่ บริเวณ

เทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณาเขตต้ังแต่ตอนเหนือของจังหวัดลุงไปถึงตอนใต้สุด คือ เขาหลวง ซ่ึง สูง
ประมาณ 1,835 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก ได้แก่ บริเวณ ถัด

จากเทือกเขาตอนกลางไปทางทิศตะวันออก ถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย อีกบริเวณ คือ ต้ังแต่อ าเภอท่าศาลา ไป

ทางเหนือ เป็นบริเวณฝั่งแคบๆ ไม่เกิน 15 กิโลเมตรบริเวณที่ราบด้านตะวันตก ได้แก่ บริเวณที่ราบ

 

 

 

32 



ระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด ซ่ึงมีลักษณะเป็นเนินเขาอยู่เป็นแห่งๆ มีพ้ืนที่ป่า

ไม้ 1,166,875 ไร่คิดเป็น 18.88% ของพ้ืนที่ท้ังจังหวัดมีอุทยานแห่งชาติ 5 แห่งเนื้อที่ 1,028,648 ไร่ 

ประชากร 
ประชากร รวม 1,506,997 คน ชาย 749,036 คน หญิง 757,961 คน 442,688 ครัวเรือน 

ความหนาแน่น 154 คนต่อตารางกิโลเมตร  
การปกครอง 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อ าเภอ 165 ต าบล 1,551 หมู่บ้าน ราชการส่วนภูมิภาค 
31 หน่วย ส่วนกลาง 82 หน่วย การปกครองส่วนท้องถิ่นมี 26 เทศบาล (เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาล 

เมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 23 แห่ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
158 แห่ง 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 2549 ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อปี 71,765 บาท 

เป็นอันดับที่ 10 ของภาคใต้ผลิตภัณฑ์มวลรวม เท่ากับ 117,554 ล้านบาท มากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ 
รองจากสงขลา รายได้ส่วนใหญ่มาจากสาขาเกษตรกรรม 34,161 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.06% ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดโดยมีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 2,536,567 ไร่คิดเป็น40.81%ของ พ้ืนที่ทัง
หมด พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ยางพารา ข้าว มะพร้าว ไม้ผล และปาล์มน้ ามัน โดยมีพ้ืนที่ปลูกดังนี้ ข้าว
นาปี พ้ืนที่ปลูก 636,599 ไร่ พ้ืนที่เก็บเก่ียว 626,338 ไร่ ผลผลิต 326,180 ดัน ผลผลิต เฉลี่ย 52 0.77 

กก./ไร่ ยางพารา พ้ืนที่ปลูก 1,838,641 ไร่ พ้ืนที่ให้ผลแล้ว 1,472,792 ไร  ่ ผลผลิต 416,492 ตัน ผลผลิต
เฉลี่ย 283 กก./ไร่  เงาะ พ้ืนที่ปลูก 57,140 ไร่ พ้ืนที่ให้ผลแล้ว 47,776 ไร่ ผลผลิต 52,331 ตัน มังคุด 

พ้ืนที่ปลูก 89,110 ไร่พ้ืนที่ให้ผลแล้ว 66,636 ไร่ ผลผลิต 45,645 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 685 กก./ไร่ ประมง 
มีชายทะเล 225 กม.ในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ คือ ขนอม สิชล ท่าศาลา เมือง ปากพนัง และหัวไทร  

การท่องเที่ยว 

สถานที่ท่องเที่ยวท่ีได้รับรางวัลถึง 4 รางวัล คือ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมู่บ้านคีรีวง บ้าน
หนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ าเภอช้างกลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดดังนี้ 

“ นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่  

สู่สังคม พัฒนาที่ยั่งยืน” 
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1.4 จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดพัทลุงต้ังอยู่ตอนใต้ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ าทะเลสาบ

สงขลา (Songhla Lake Basin) มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่ เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีส่วนกว้างที่สุดตาม แนวทิศ
ตะวันออก- ตะวันตกประมาณ56 กิโลเมตรและส่วนยาวท่ีสุดตามแนวทิศเหนือ -  ใต้ ประมาณ 83 

กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,295.60 ไร่ เป็นพ้ืนดิน 

1,919,446 ไร่ และพ้ืนน้ า 220,850 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่มากเป็นอันดับที่ 10 ของภาคใต้ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วย เทือกเขา
บรรทัด มีระดับสูงจากน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 50 - 1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ เช่น สวน

ยางพารา สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับที่ดอน มีความสูงจาก 

ระดับน้ าทะเลปานกลาง เฉลี่ย 0 – 15 เมตร บริเวณนี้ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และ

พืชไร่ชนิดต่างๆ โดยมีอัตราความลาดชัน 1: 1,000 จากทิศตะวันตกมาสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด 

ประชากร 
จังหวัดพัทลุงทั้งสิ้น 540,018 คน มีจ านวนครัวเรือน 160,903 ครัวเรือน ความหนาแน่น 

ของประชากร 139 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร 

การปกครอง 

จังหวัดพัทลุงประกอบด้วย 11 อ าเภอ 65 ต าบล 662 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วน

จังหวัด 9 เทศบาล 64 องค์การบริหารส่วนต าบล 
เศรษฐกิจ 

จังหวัดพัทลุงมีผลิตภัณฑ์จังหวัด ปี2549 โดยมีผลิตภัณฑ์จังหวัด 30,516 ล้านบาท มูลค่า 

ผลิตภัณฑ์ต่อหัว 58,890 บาท จ าแนกตามสาขาการผลิตภาคเกษตร 12,326 ล้านบาท นอกภาคเกษตร 

18,190 ล้านบาท จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่เพาะปลูก 1,272,070 ไร  ่ มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ยางพารา มี

พ้ืนที่ เพาะปลูก 820,575 ไร่(ผลผลิต 205,890.36) ข้าวนาปี 351,103 ไร่ (ผลผลิต 176,170.61) ข้าวนา 
ปรัง 57,223 ไร่ (ผลผลิต 37,406.55) นอกจากนั้นยังมีผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง และเงาะ 

จังหวัดพัทลุงจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดดังนี้ 

“ เมืองเกษตรก้าวหน้า ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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2. ศักยภาพและบทบาทของกลุ่มจังหวัด 

2.1 การเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่ ยางพารา และ พืช
ปาล์มน ามัน เพ่ือสร้างศักยภาพทางด้านอาหารและพลังงานของประเทศในอนาคต 

ประเภทสินค้า เกษตร ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง รวมกลุ่ม
จังหวัด 

รวมภาคใต้ รวมท้ัง
ประเทศ 

1. ยางพารา  
 

459,039 

 
 

1,830,161 

     

1.1 พ้ืนท่ีปลูก (ไร่) 1,400,808 538,411 4,228,419 11,113,316 15,370,582 

    1.2 ผลผลิต (ตัน) 
2. ปาล์มนามัน 

103,067 394,270 280,535 140,008 917,880 2,544,314 3,021,613 

2.1 พ้ืนท่ีปลูก (ไร่) 693,622 832,285 117,164 8,894 1,651,965 2,906,671 3,197,625 

   2.2 ผลผลิต (ตัน) 1,356,638 1,770,157 132,198 4,347 3,263,340 6,019,224 6,389,983 

ตารางที ่2-1 พ้ืนทีเ่พาะปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน ปี 2550 ของกลุ่มจังหวดั 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2.2 การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลและท่องเที่ยวธรรมชาติ / วัฒนธรรม ฝั่งอ่าวไทย 
1) สถานการณ์การท่องเที่ยว 

ข้อมูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 

สถานการณ์ด้านการ ท่องเท่ียว  

1) ปี2549  

1.1 นักท่องเท่ียว 

 
 
 
 

421,195 

 
 
 
 

1,815,222 

 
 
 
 

1,013,208 

 
 
 
 

172,244 

-  ชาวไทย 380,694 905,732 990,106 171,447 
- ชาวต่างประเทศ 40,501 909,490 23,102 797 

1.2 รายได้ 1,312.46 16,629.97 - 310.73 

ตารางที่ 2-2 จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวทางทะเลและท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติฝั่ง

อ่าวไทย ของกลุ่มจังหวัด 
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2) แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพสูง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายฝัง่อ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง) 

รายการ 
ชายหาด 
ชายทะเล 

ธรรมชาติ ภูเขา น้ าตก วิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี 

1. ชุมพร - หาดทรายรี - อุทยานแห่งชาติ - ศูนย์เรียนรู้ - กรมหลวง - แข่งขันเรือยาว 

 - หาดทุ่งวัว หมู่เกาะชุมพร   แก้มลิง   ชุมพรฯ   หลังสวน 
   แล่น   - อนุสาวรีย์     

   ยุวชนทหาร 

 

2. สุราษฎร์ - เกาะสมุย   - อุทยานเขาสก - บ้านทุมเรียง - พระธาตุไชยา - ชักพระลอย 
ธานี - เกาะพะงัน   - เข่ือนรัชชประภา - ฟาร์มสเตย์เล้ียงหอย - สวนโมกข กระทง อ.เมือง 

 - เกาะเต่า  อ.กาญจนดิษฐ์     พลาราม - มวยไชยา 
 - หมูเกาะ   - อุทยานใต้ร่มเย็น - โอมสเตย์ถ้ าผ้ึง - พิพิธภัณฑ์ไชยา  
 อ่างทอง   - น้ าตกดาดฟ้า  

  - น ้าตก 357 

  อ.พนม 
- คลองร้อยสายบ้าน    
  โบราณ 

  

ตารางที่ 2-3 แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพสูงของกลุ่มจังหวัด 

 

 

ข้อมูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
2) ปี 2550 

2.1 นักท่องเท่ียว 
 
 

404,720 

 
 

1,891,827 

 
 

872,501 

 
 

140,796 
   - ชาวไทย 355,650 1,004,600 857,994 140,137 
   - ชาวต่างประเทศ 49,070 887,227 17,507 659 

2.2 รายได้ 1,373.19 16,936.15 2,890.94 371.22 
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ตารางที่ 2-3 แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพสูงของกลุ่มจังหวัด (ต่อ)  

2.3 การมีเครือข่ายเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมทางบก ทางน้ า ทางรถไฟและสาธารณูปโภค 

รองรับที่ครบครัน 

2.3.1. ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ค่อนข้างสมบูรณ์และสามารถเดินทางเชื่อมโยงกัน 
ในแนวเหนือ-ใต้ และระหว่างชายฝั่งทะเลทัง้สองด้านและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้สะดวก โดย 

1)  ระบบโครงข่ายถนนในพ้ืนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงและเดินทาง 

ได้สะดวก โดยปัจจุบันการเชื่อมโยงมีถนน 4 ช่องจราจรเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในพ้ืนที่และภาค 

อ่ืนๆ ของประเทศตามแนวเหนือ -  ใต้ และแนวตะวันออก - ตะวันตก สามารถติดต่อถึงกันได้สะดวก 

ซ่ึงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกเชื่อมโยงภายในพ้ืนที่ที่ส าคัญ ได้แก่เส้นทางหมายเลข 4 , 41, 4244  

รายการ 
ชายหาด 
ชายทะเล 

ธรรมชาติ ภูเขา น ้า
ตก 

วิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ 

ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ประเพณี 
3. นครศรี - แหลม - อุทยานเขาหลวง - บ้านคีรีวง - พระบรมธาตุ - มาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ 
ธรรมราช ตะลุมพุก  - น้ าตกกรุงชิง อ.ลานสกา เจดีย์  

 อ.ปากพนัง  - น าตกพรหมโลก - ชุมชนไม้เรียง - พระพุทธ - บุญสาร์ทเดือนสิบ 
 - หาดในเพลา  - น าตกกระโรม อ.ฉวาง สิหิงค์  
 อ.ขนอม - หาดขนอมหมู่ - โครงการ - โบราณสถาน - แข่งเรือเพรียว 
 - ปลาโลมาสี   เกาะทะเลใต้ พระราชด าริลุ่มน า เขาคา อ.สิชล   (ปากนคร,ปากพนัง, 
 ชมพู  ปากพนัง - หุบเขาช่อง   เชียรใหญ่) 

 อ.ขนอม  - OTOP เคร่ือง คอย - ประเพณีแห่นางดาน 
 - อ่าวทุ่งใส  ถมฯ อ.เมือง   อ.จุฬาภรณ์   มหกรรมสงกรานต์   

  เมืองนคร 
 อ.สิชล  - กีฬาวัวชน  - หนังตะลุงมโนรา  

   เพลงบอก 

4. พัทลุง - ล่องเรือแล - ทะเลน้อย -  แกะรูปหนังตะลุง - วังเจ้าเมือง - วัดเขาอ้อ 

 นกน้ าทะเล - บ่อน าร้อน เขา - OTOP กระจูด
ทะเล 

<5 

 - หนังตะลง , 
 น้อย ชัยสน 

- เกาะส่ี เกาะหา 
  - นาตกไพรวัลย์ 

  ทะเลน้อย    มโนรา,เพลงบอก  
- แข่งโพนลาก พระ 
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(ถนนสายกระบี่ - ขนอม ขนาด 4 ช่องจราจร กันเขตทาง 200 เมตร(ส าหรับวางระบบท่อส่งน้ ามัน ท่อ 

ก๊าซธรรมชาติ และทางรถไฟ ในอนาคต) 

2) เส้นทางรถไฟมีการเชื่ อมโยง กับภาค อ่ืนๆ ในแนวเหนือ - ใต้ โดยเชื่อมโยงจา ก 
กรุงเทพมหานคร ผ่านพ้ืนที่ชุมพร - สุราษฎร์ธานี - ทุ่งสงนครศรีธรรมราช และ พัทลุง และมีสถานี 

ขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
3) ท่าเรือมีกระจายอยู่ในเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นพัทลุง โดยเป็นท่าเทียบเรือสินค้าชายฝัง่ 

ทัง้ของรัฐและเอกชนที่ส าคัญกระจายอยู่ทั่วไป เช่น ท่าเรือปากอ่าวบ้านดอน ท่าเรือดอนสัก 

ท่าเรือ ชุมพร และ นครศรีธรรมราช 
4) สน า มบิ น ใน พ้ืนที่ มีอยู่ เ กื อบทุ กจั งหวั ด โ ดย มีสนา มบิ นสุ ร า ษฎร์ ธ า นี  และ 

นครศรีธรรมราช เป็นสนามบินที่ มีการให้บริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ในภูมิภาคใกล้เคียงได้ เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ ยังมีสนามบินสมุย ซ่ึงเป็นสนามบินของภาคเอกชนรองรับการเดินทางของ 

นักท่องเที่ยวท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2.3.2 ระบบสื่อสารในพ้ืนที่ได้พัฒนาครอบคลุมในทุกระบบโดยเฉพาะโครงข่ายใยแก้วน าแสง 

ระบบไมโครเวฟ และดาวเทียมที่ครอบคลุมในทุกจังหวัดซ่ึงสามารถให้บริการติดต่อสื่อสาร ทั้งทาง 
โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ในพ้ืนที่และเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

2.3.3 ระบบสายส่งไฟฟ้ากระจายอยู่ใ นพ้ืนที่โดยได้กร ะแสไฟฟ้าจากหลายแหล่ง เช่ น 
โรงไฟฟ้า พลังน าเขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้าพลังความร้อนสุราษฎร์ธานี และขนอม นครศรีธรรมราช 

2.3.4 ปริมาณน้ า ในพ้ืนที่มีจานวนมากแต่สามารถกักเก็บใว้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เนื่องจาก
พ้ืนที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศกอปรกับมีลมสมรสุมพัดผ่านตลอดทั้งปี ดังนั้น 
ปริมาณน้ าไนพ้ืนทีจ่ึงมีมาก อย่างไรก็ตามสภาพส่วนใหญ่ ในพ้ืนที่ มีแม่น้ าขนาดเล็ก ไหลลงชายฝั่งทะเล 
และไม่มีบริเวณที่เหมาะสมเพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เป็นเหตุให้ประสบ ปัญหาน าท่วมและฝนแล้ง
เป็นครั้งคราว 
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3. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Swot Analysis) กลุ่มจังหวัด 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพ โอกาส (Swot Analysis)nลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง)ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีโรงงานสกัดน ามันปาล์มในพ้ืนที่จ านวนมาก 
สามารถรองรับผลผลิตปาล์มที่จะเพ่ิมขึ้นใน 

อนาคตได้ 

1. พันธุและต้นกล้าที่มีคุณภาพทั้งปาล์มน ้ามัน 
และยางพารา ยังไม่เพียงพอแก่เกษตรกร 

2. มีตลาดกลางยางพาราในกลุ่มจังหวัด 2 แห่ง  
(สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) 

2. ราคาต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น เช่น 
ปุ้ย แรงงาน ค่าขนส่ง จากราคาน ามัน
ที่สูงขึ้น 

3. เป็นพ้ืนที่เป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมของ
ภาคใต้และภาคกลางของประเทศและเชื่อมโยง
กับภูมิภาคและต่างประเทศ 

3. ขาดการส่งเสริมให้ความรู้ในการผลิตยาง

แผ่น/ น ายางที่มีประสิทธิภาพ 
 

4. จังหวัดในกลุ่มพ้ืนที่ชายฝัง่ทะเลที่มีศักยภาพใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า 600 
กิโลเมตร 

4. สถาบันยางและสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่

ยัง ไม่เข้มแข็งพอ 

5. มีแหล่งน ้าประเภททะเลสาบธรรมชาติ เช่น

ทะเล น้อย ทะเลสาบสงขลาอ่างเก็บน า ขนาด
ใหญ่ที่ พัฒนาการท่องเที่ยวได้ เช่น เขื่อนรัช

ประภา 

5. การขาดแคลนก าลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือ 

ในกระบวนการผลิต 

6. มีทรั พยา กร ธร รมชาติปร ะเภทชา ยหา ด 

ชายทะเล หมู่เกาะ ภูเขา น าตก ป่าไม้ที่ มี
ศักยภาพในการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ 

6. ขาดการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
 

7. มีแหล่ งปร ะวัติศา สตร์  ขนบธร รมเนี ยม 

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่สืบทอดสู่วิถีชีวิต 
มากมาย 

7. ข้อจ ากัดของจุดรวบรวมผลผลิตปาล์ ม

หลังการ เก็บเก่ียว (Post - Harvest) 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

8. มีอง ค์กร ชุ มชน เข้ มแข็ ง ในแหล่ งเรี ยน รู้

มากมาย และกระจายอยู่ในทุกจังหวัด 

8. ขาดการส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลผลิต

สู่ อุตสาหกรรมต่อเนื่องขั้นสูง 
9. มีพ้ืนที่ชายฟ้งบนแผ่นดินใหญ่อีกหลายพ้ืนที่ ที่

มี ศักยภาพที่สามารถรองรับนักท่องเที่ย ว 
ต่างประเทศ ระดับคุณภาพได้ เช่น สิชล ขน

อม จังหวัดนครศรีฯ, ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์
ธานี, หาดทรายรี  หาดทุ่งวัวแล่นจังหวัดชุมพร

ฯลฯ 

9. มีปัญหาด้านภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรม 

การ ท่องเที่ยว 
10. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการท่องเที่ยว

ยัง เจาะไม่ถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
11. แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีความเสื่อม

โทรม 
10. มีสน ามบิ นรองรับนักท่ องเที่ยวจากายใน

ประเทศ และต่างประเทศภายในกลุ่มจังหวัด 

4 แห่ง และ บริเวณพืนที่โดยรอบที่เดินทาง
โดยใช้เวลาไม่มาก คือสนามบินภูเก็ต กระบี่ 

ตรัง และ หา ดใหญ่ สามารถใช้เป็นแหล่ ง
ประชาสัมพันธ์และเปิดเป็น ประตูสู่ อ่าวไทย

ได้ 

12. กลไกของรัฐ เพ่ือจัดการท่อง เที่ย วยั ง
อ่อนแอ และกา รบริห าร จัดกา รด้านกา ร

ท่องเที่ยวของ รัฐและเอกชนยังขาดความเป็น
เอกภาพท าให้ ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนอย่าง

เพียงพอ 

13. กา รบริ ห า ร จั ดกา รท่ อง เที่ ย วยั งข า ด
มาตรฐาน 

14. การบริหารการท่องเที่ยวบางประเภท ยังมี
การ ผูกขาดท าให้รายจ่ายของนักท่องเที่ยวมี

อัตรา สูงเม่ือเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ 
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โอกาส (opportunity) อุปสรรค/ข้อจ ากัด (threat) 

1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการผลิตใน 1. การผลิตยางสามารถเพาะปลูกไต้ในหลาย 
 ระดับประเทศ และแนวโน้มความต้องการของ  ประเทศ โดยเฉพาะแนวโน้มอนาคตประเทศลาว 

 โลก  เวียดนาม กัมพูชา ได้ขยายพ้ืนที่ปลูกมากขึ้น ซ่ึง 
2. แนวโน้มอนาคตปาล์มน้ ามันเป็นพืชทดแทน  จะเป็นคู่แข่งในอนาคต 

 พลังงานทางเลือกที่ส าคัญของโลก 2. ทิศทางนโยบายของรัฐบาลต่อความต้องการพืช 

3. ราคาน ามันดิบในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง  เป็นพลังงานและพืชเป็นอาหารยังไม่ชัดเจน 
 ต่อเนื่อง ท าให้แนวโน้มมีความต้องการยาง 3. ทิศทางนโยบายการพัฒนาพืชเศรษฐกิจและการ 

 ธรรมชาติสูงขืน  พัฒนาพลังงานทดแทนระดับประเทศยังไม่ 

4. สถานการณ์ภาวะโลกร้อน (Global Warming)  ชัดเจน 

 ส่งผลต่อความต้องการพลังงานทดแทนทางเลือก 4. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและมรสุม 2 ฟ้ง 
 เพ่ือลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ  ท าให้มีฤดูฝนยาว ไม่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 

5. การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. ปัญหาความรู้สึกไม่ปลอดภัย กรณีความไม่สงบ 
 และพลังงานใสสะอาด  เรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. การขยายสายการบินต้นทุนต่ าท าให้กระแสการ 6. นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับมหภาค 

 ท่องเที่ยวมีมากขึ้น  ยังขาดความชัดเจน 
7. แนวโน้มนักท่องเที่ยวในอนาคตเน้นการ   

 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ์และสุขภาพ ซ่ึง   

 สอดคล้องกับศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวของ   

 กลุ่มจังหวัด   
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ส่วนที่ 3 บริบทของสถาบันการอาชีวศกึษาภาคใต้ 1 

1. ข้อมูลท่ัวไปของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1  เกิดจากการรวมกลุ่มสถานศึกษาจัดต้ังตามความในมาตรา 
13 ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 ให้จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
มีจ านวนสถานศึกษา ทั้งสิ้น 11 แห่ง ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 2) วิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  4) วิทยาลัยเทคนิคสิชล 5) วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 6) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 7) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
8) วิทยาลั ยการอาชีพนครศรี ธรรมร าช  9) วิทยาลัยเทคโน โลยีและอุตสาหกรรมการ ต่อเรื อ
นครศรีธรรมราช 10) วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 11) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์การจัดต้ัง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ดังนี้ 

1) เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในทุกระดับด้านวิชาชีพ ระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและระดับ
นักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการที่มีคุณภาพทุกด้าน ได้แก่ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิสนองความต้องการ

ก าลังคนในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2) เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ เทคโนโลยีการผลิต และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การพัฒนาทางวิชาการการผลิตโดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สืบสานประเพณี ค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาให้อย่างหลากหลาย  

3) เพ่ือสร้างแนวทางความร่วมมือ  และขยายเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  

ผลจากวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาจะส่งผลให้การจัดการด้านอาชีวศึกษา
ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชน ชุมชน สังคม และท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า แล้วจะเกิดความพร้อม
และความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในด้านต่างๆดังต่อไปนี้  

1) ความพร้อมในการผลิตก าลังคนระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีในแต่ละสถานศึกษาร่วมกัน 2  

2) มีเอกภาพในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและท้องถิ่น เช่น 
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา 

3) มีเครือข่ายในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาร่วมกันทั้งระดับสถานศึกษา สถาน
ประกอบการใน 4 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง)  



4. ความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพราะมีครูที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ใน
แต่ละสถานศึกษา ทุกสาขาวิชา ตลอดทั้งมีครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการที่มีความพร้อม
ในการรองรับในการจัดการศึกษา  

5. ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีผลงานทางวิชาการและเลื่อนวิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  

6. ความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยมี
ผลงานวิจัยของครู คณาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษากลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
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2. การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 มีการจัดการเรียนการสอนแยกเป็นระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา และสายงานดังต่อไปนี้ 
1) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ช่ือสถานศึกษา 

อุตสาหกรรม สารสนเทศ 

 ไฟ
ฟ้า

ก า
ลัง

แล
ะ

อิเ
ล็ก

ทร
อน

ิกส์
 

 ก่
อส

ร้า
ง 

 เค
รื่อ

งมื
อก

ลแ
ละ

ซ่อ
ม

บ า
รุง

 

เค
รื่อ

งก
ล 

 โล
หะ

กา
ร 

ผลิ
ตภ

ัณ
ฑ์ย

าง
 

อุต
สา

หก
รร

มย
าง

 

ต่อ
เรือ

 

เท
คโ

นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

 

ไฟ
ฟ้า

ก า
ลัง

 

อิเ
ล็ก

ทร
อน

ิกส์
 

แม
คค

าท
รอ

นิก
ส์ 

ก่อ
สร้

าง
 

โย
ธา

 

สถ
าป

ัตย
กร

รม
 

เค
รื่อ

งมื
อก

ล 

เค
รื่อ

งก
ลโ

รง
งา

น 

ซ่อ
มบ

 ารุ
ง

เค
รื่อ

งจ
ักร

กล
 

แม่
พิม

พ์โ
ลห

ะ 

ยา
นย

นต์
 

ตัว
ถัง

แล
ะสี

รถ
ยน

ต์ 

เค
รื่อ

งก
ลเ

รือ
 

เชื่
อม

โล
หะ

 

โล
หะ

กา
รโ

คร
งส

ร้า
ง 

ผลิ
ตภ

ัณ
ฑ์ 

ต่อ
เรือ

ไฟ
เบ

อร์
 ฯ

 

เท
คน

ิคค
อม

ฯ 

เท
คโ

นโ
ลย

ี
สา

รส
นเ

ทศ
สา

รส
นเ

ทศ
 

วท.ชุมพร / /  /   /  /  /   /      /  

วท.สุราษฎร์ฯ / /  /  / /   / /   /   /    / 
วอศ.สุราษฎร์ฯ                     / 
วท.สิชล / /  /    /   /   /       / 
วท.นครศรีฯ / / / / /      / /    /  /   / 
วอศ.นครศรีฯ                     / 
วศป.นครศรีฯ                     / 
วก.นครศรีฯ / /  /    /   / /    /      
วทอ.นครศรีฯ / /     /    /    /    /   
วท.ทุ่งสง / /  /       / /      /   / 
วท.พัทลุง / /  / /  /    / /    /     / 
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1) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ต่อ) 

ช่ือสถานศึกษา 

 พณิชยกรรม คหกรรม ท่องเท่ียว ศิลปกรรม ประมง 

กา
รบ

ัญชี
 

กา
รเล

ขา
นุก

าร
 

ธุร
กิจ

ค้า
ปลี

ก 

ธุร
กิจ

ค้า
ปลี

กส
ะด

วก
ซื้อ

 

กา
รข

าย
 

กา
รต

ลา
ด 

คอ
มพิ

วเต
อร์

ธุร
กิจ

 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

อา
หา

รแ
ละ

โภ
ชน

าก
าร

 

แฟ
ชั่น

แล
ะสิ่

งท
อ 

คห
กร

รม
เพื่

อก
าร

โร
งแ

รม
 

ธุร
กิจ

ดอ
กไ

ม้แ
ละ

งา
นป

ระ
ดิษ

ฐ์ 

กา
รโ

รง
แร

ม 

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
 

วิจ
ิตร

ศิล
ป์ 

กา
รถ่

าย
ภา

พแ
ละ

วิดี
ทัศ

น์ 

กา
รอ

อก
แบ

บ 

คอ
มพิ

วเต
อร์

กร
าฟิ

ก 

ศิล
ปห

ัตก
รร

มรู
ปพ

รร
ณ

แล
ะเ

ครื่
อง

ฯ 

เพ
าะ

เลี้
ยง

สัต
ว์น

้ า 

ตัด
เย

็บเ
สื้อ

ผ้า
/

แฟ
ชั่น

ดีไ
ซน

์ 
ออ

กแ
บบ

เสื้
อผ้

า 

เสื้
อผ้

าแ
ฟชั่

น 

วท.ชุมพร                       

วท.สุราษฎร์ฯ                       

วอศ.สุราษฎร์ฯ / /   /     / / / / / /  / /     

วท.สิชล /             / /        

วท.นครศรีฯ                       

วอศ.นครศรีฯ / / / /  /  / /  / / / / / /       

วศป.นครศรีฯ /     /           /  / / /  

วก.นครศรีฯ / /   /                 / 

วทอ.นครศรีฯ   /                    

วท.ทุ่งสง /     /         / /       

วท.พัทลุง / / /   / /  /      / /       
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2) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ช่ือสถานศึกษา 

อุตสาหกรรม  สารสนเทศ 

ไฟ
ฟ้า

ก า
ลัง

แล
ะ

อิเ
ล็ก

ทร
อน

ิกส์
 

  

ระ
บบ

โท
รค

มน
าค

ม 

 ก่
อส

ร้า
ง 

เท
คน

ิคอุ
ตส

าห
กร

รม
 

 เท
คน

ิคก
าร

ผลิ
ต 

เค
รื่อ

งก
ล 

 โล
หะ

กา
ร 

เท
คน

ิคโ
ลห

ะ 

ยา
งแ

ละ
โพ

ลิเ
มอ

ร์ 

เท
คโ

นโ
ลย

ียา
ง 

 ต่
อเ

รือ
 

เท
คโ

นโ
ลย

ีคอ
มพิ

วเต
อร์

 

เท
คโ

นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

 

ไฟ
ฟ้า

ก า
ลัง

 

เค
รื่อ

งมื
อวั

ด 
ฯ 

ติด
ตั้ง

ไฟ
ฟ้า

 

อิเ
ล็ก

ทร
อน

ิกส์
 

อิเ
ล็ก

ทร
อน

ิกส์
อุต

ฯ 

เท
คน

ิคค
อม

พิว
เต

อร์
 

เค
รื่อ

งก
ลไ

ฟฟ้
า 

ก่อ
สร้

าง
 

โย
ธา

 

สถ
าป

ัตย
กร

รม
 

ติด
ตั้ง

แล
ะซ่

อม
บ า

รุง
 

เค
รื่อ

งมื
อก

ล 

เท
คน

ิคก
าร

ผลิ
ต 

แม่
พิม

พ์โ
ลห

ะ 

เค
รื่อ

งก
ลเ

รือ
 

เท
คน

ิคย
าน

ยน
ต์ 

เท
คน

ิคซ่
อม

ตัว
ถัง

ฯ 

เท
คน

ิคเ
ชื่อ

ม 

โล
หะ

กา
ร 

เท
คน

ิคเ
ชื่อ

มอุ
ต 

ฯ 

เท
คน

ิคเ
ชื่อ

มโ
ลห

ะ 

ต่อ
เรือ

ไฟ
เบ

อร์
กล๊

าส
 

คอ
มพิ

วเต
อร์

อา
ร์ด

ฯ 

เท
คน

ิคค
อม

พิว
เต

อร์
 

เท
คโ

นโ
ลย

ีฯสื่
อส

าร
 

เท
คโ

นโ
ลย

ีสา
ร 

ฯ 

วท.ชุมพร       / / /   / /    /    /      /  / 

วท.สุราษฎร์ธานี /   /     /  /   /   /  /    /   /    

วอศ.สุราษฎร์ธานี                              

วท.สิชล   /  /        /    /             

วท.นครศรีฯ  /   / / / / / /   /  /  /     /  /     / 

วอศ.นครศรีฯ                              

วศป.นครศรีฯ                             / 

วก.นครศรีฯ   /     /     /                 

วทอ.นครศรีฯ /   /         /  / /    /     /     

วท.ทุ่งสง       /  /        / /         /   

วท.พัทลุง   /  /  / / / /    /   /    /     /    
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2) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ต่อ)  

ช่ือสถานศึกษา 

พณิชยกรรม คหกรรม ท่องเที่ยว ศิลปกรรม 

กา
รบ

ัญชี
 

คอ
มพิ

วเต
อร์

ธุร
กิจ

 

กา
รพั

ฒ
นา

โป
รแ

กร
ม กา

รจ
ัดก

าร
โล

จิส
ติก

ส์ 

กา
รเล

ขา
นุก

าร
 

กา
รจ

ัดก
าร

ทั่ว
ไป

 

กา
รจ

ัดก
าร

ส า
นัก

งา
น 

กา
รจ

ัดก
าร

ธุร
กิจ

ท่อ
งเท

ี่ยว
 

   

อา
หา

รแ
ละ

โภ
ชน

าก
าร

 

กา
รป

ระ
กอ

บอ
าห

าร
ใน

เรือ
 

กา
รป

ระ
กอ

บอ
าห

าร
 ผ้า

แล
ะเ

ครื่
อง

แต่
งก

าย
 

กา
รจ

ัดก
าร

คห
กร

รม
เพื่

อก
าร

โร
งแ

รม
 

ธุร
กิจ

ดอ
กไ

ม้แ
ละ

งา
นป

ระ
ดิษ

ฐ์ 

กา
รโ

รง
แร

ม 

มัค
คุเ

ทศ
ก์ศิ

ลป
วัฒ

นธ
รร

ม 

กา
รบ

ริก
าร

อา
หา

รแ
ละ

เค
รื่อ

งดื่
ม 

เส
ริม

คว
าม

งา
ม 

คอ
มพิ

วเต
อร์

กร
าฟิ

ก 

ศิล
ปห

ัตถ
กร

รม
 

ศิล
ปห

ัตถ
กร

รม
รูป

พร
รณ

แล
ะเ

ครื่
อง

ปร
ะดั

บ 

คอ
มพิ

วเต
อร์

ธุร
กิจ

 

เท
คโ

นโ
ลย

ีส า
นัก

งา
น 

กา
รพั

ฒ
นา

เว็บ
เพ

จ 

บริ
หา

รก
าร

ขน
ส่ง

 

ธุร
กิจ

ค้า
ปลี

ก 

กา
รต

ลา
ด 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ตัด
เย

็บเ
สื้อ

ผ้า
 

ตัด
เย

็บเ
สื้อ

ผ้า
สต

รีฯ
 

กร
าฟิ

กอ
าร์

ต 

วท.ชุมพร                            

วท.สุราษฎร์ธานี                            

วอศ.สุราษฎร์ธานี /  / /    /    /  /   /   / /  / / /   

วท.สิชล   /       /                  

วท.นครศรีฯ                            

วอศ.นครศรีฯ /  / /   / / /  / / /  / /  / / /  / /     

วศป.นครศรีฯ /          /              /  / 

วก.นครศรีฯ     /       /                

วทอ.นครศรีฯ      /                      

วท.ทุ่งสง /  /                    /     

วท.พัทลุง /    /   /   / /           /     
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3) การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ช่ือสถานศึกษา 
เทคโนโลยีบัณฑิต 

เทคโนโลยียาง เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ 

วท.ชุมพร - - - - -  
วท.สุราษฎร์ธาน ี         - - 
วอศ.สุราษฎร์ธาน ี - - - - - - 
วท.สิชล - - - - - - 
วท.นครศรีฯ -     - - - 
วอศ.นครศรีฯ - - - -   - 
วศป.นครศรีฯ - - - - - - 
วก.นครศรีฯ - - - - - - 
วทอ.นครศรีฯ - - - - -   
วท.ทุ่งสง - - - - - - 
-วท.พัทลุง - - - - - - 
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4) จ านวนครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการภาคใต้ 1   
ในปีการศึกษา 2558 พบว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 มีจ านวนครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 1,512  คน โดยแยกเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษาจ านวน 55 คน และ ครู คณาจารย์ จ านวน 1,116 คน และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  341  คน  ตามล าดับ 

สถานศึกษา 

จ านวนผู้บริหาร จ านวนครูท่ีมีคุณวุฒิตรงสาขาวิชา บุคลากรทางการ
ศึกษา รวม วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ตรี โท เอก คศ. 3 คศ. 4 ตรี โท เอก คศ. 3 คศ. 4 กพ. ลูกจ้าง 

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 5 0 3 0 118 55 0 21 0 1 16 195 
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธาน ี 0 5 0 4 0 103 32 0 10 0 1 10 150 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 0 5 0 3 0 68 39 0 15 0 2 45 159 

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1 4 0 4 0 47 4 0 1 0 0 25 81 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 5 0 3 0 111 40 1 5 0 2 54 213 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 5 0 4 0 64 41 0 26 0 2 9 121 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 0 5 0 3 0 39 12 0 12 0 0 33 89 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 5 0 4 0 71 10 0 3 0 4 37 127 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 4 1 3 0 52 21 1 0 0 0 33 112 
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 5 0 4 0 5 12 0 1 0 0 0 21 
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 0 5 0 3 0 110 60 0 34 0 3 64 242 

รวมท้ังส้ิน 1 53 1 38 0 788 326 2 128 0 15 326 1,512 
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5) จ านวนนักเรียนในสถาบันการภาคใต้ 1   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 24,877 คน โดยแยกเป็นระดับ ปวช. 17,172 คน และ  
ระดับปวส. 7,439  คน ระดับปริญญาตรี  260  คน  ตามล าดับ 

ช่ือสถานศึกษา 

อุตสาหกรรม พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ศิลปกรรม รวมท้ังส้ิน 

ปว
ช. 

ปว
ส.

 

ป.
ตร

ี 

รว
ม 

ปว
ช. 

ปว
ส.

 

ป.
ตร

ี 

รว
ม 

ปว
ช. 

ปว
ส 

ป.
ตร

ี 

รว
ม 

ปว
ช. 

ปว
ส.

 

ป.
ตร

ี 

รว
ม 

ปว
ช. 

ปว
ส.

 

ป.
ตร

ี 

รว
ม 

ปว
ช. 

ปว
ส.

 

ป.
ตร

ี 

รว
ม 

วท.ชุมพร 1,042 450 - 1,492 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,042 450 - 1,492 
วท.สุราษฎร์ 2,281 916 167 3,364 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,281 916 167 3,364 
วอศ.สุราษฎร์ - - - - 1,238 513 - 1,751 415 124 - 539 331 112 - 443 212 48 - 260 2,196 797 - 2,999 
วท.สิชล 527 94 - 621 137 10 - 147 - - - - 25 9 - 34 - - - - 689 113 - 802 
วท.นครศรีฯ 2,723 1,287 48 4,058 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,723 1,287 48 4,058 
วอศ.นครศรีฯ - - - - 953 778 22 1,753 535 178 - 713 387 162 - 549 - - - - 1,875 1,118 22 3,015 

วศป.นครศรีฯ - 39 - 39 246 84 - 330 - - - - - - - - 322 51 - 373 568 174 - 742 
วก.นครศรีฯ 543 163 - 706 100 15 - 115 16 - - 16 - - - - - - - - 659 178 - 837 
วทอ.นครศรีฯ 604 469 23 1,096 9 83 - 92 - - - - - - - - - - - - 613 552 23 1,188 
วท.ทุ่งสง 1,104 343 - 1,447 772 231 - 1,003 - - - - 149 - - 149 - - - - 2,025 574 - 2,599 
วท.พัทลุง 1,585 695 - 2,280 686 479 - 1,165 105 60 - 165 125 46 - 171 - - - - 2,501 1,280 - 3,781 

รวมท้ังส้ิน 10,409 4,456 238 15,103 4,141 8,549 22 6,356 1,071 362 - 1,433 1,017 329 - 1,346 534 99 - 633 17,172 7,439 260 24,877 
 
 



ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคใต้ 1 พ.ศ. 2559 - 2562  

การได้มาซ่ึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  1 ใช้การวิเคราะห์โดย
เทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence, and Control) ประยุกต์ในการระดมความคิดเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึง SWOT โดยผลจากการวิเคราะห์  SWOT จะน ามาท าการวิเคราะห์แบบ  TOWS (TOWS Matrix, 
Share Matrix) เพ่ือให้ได้แนวทางในการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดต่างๆ  
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

จุดแข็ง (Strengths) 

1) ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน 
2) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง โดยตรงกับการเรียนการสอนใน

แต่ละสาขาวิชา 
3) การบริการวิชาการและวิชาชีพได้รับการตอบสนองจากผู้รับบริการด้วยดี สามารถด าเนินการ

ได้อย่างต่อเนื่อง 
4) มีการรูปแบบการจัดการศึกษา สาขาวิชาและระดับการศึกษา ที่หลากหลายเป็นทางเลือกใน

การตัดสินใจเข้าศึกษา 
5) มีความเข้มแข็งเป็นพิเศษทางวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยียาง และ

พาณิชย์นาวี 
6) มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นผลงานของครู อาจารย์และนักศึกษา 

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) ครู คณาจารย์และบุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการจัด

การศึกษา 
2) ครู คณาจารย์ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีจ านวนน้อย 
3) ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาศึกษาต่อทั้งใน

และต่างประเทศ 
4) ขาดระบบและการด าเนินการพัฒนาครูและคณาจารย์เพ่ือการจัดการเรียน การสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
5) ไม่มีนโยบายหรือโครงการที่จะพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ชัดเจน 



6) ขาดการบูรณการการวิจัยกับการเรียนการสอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อคุณภาพผู้เรียน 
7) ขาดการส่งเสริมสนับสนุนครู คณาจารย์และบุคลากรเก่ียวกับวินัยและการอุทิศตนในการ

ท างานอย่างต่อเนื่อง 
8) ขาดกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้เรียนที่มีความสามารถสูงเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษา 
9) การจัดการด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาไม่มีหรือมีประสิทธิภาพต่ า 
10) หลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการมีน้อย 
11) การจัดการสารสนเทศที่สมบูรณ์เพ่ือการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอเหมาะสมกับการพัฒนางาน 
12) ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการสถาบันในช่วงระยะเวลาเริ่มต้น 
13) การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และผลงานต่างๆ ของสถาบันยังไม่กว้างขวาง ทั่วถึงและ

ต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunities) 

1) มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่จ านวนมากพอที่จะเป็นตัวป้อนสู่สถาบัน 
2) ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งเสริมให้บุตรหลานศึกษาต่อถึงระดับปริญญาตรี 
3) ศิษย์เก่าของสถาบันมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสถาบัน 
4) สถานประกอบการมีแนวโน้มในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
5) สถานประกอบการมีความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
6) มีองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศให้ความร่วมมือในการจัดการ

อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
7) มีท าเลที่ต้ังเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการขยายการจัดการ

อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
8) มีภารกิจที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย   
9) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพ่ิมปริมาณ ผู้เรียนอาชีวศึกษา  
10) พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีระบบการคมนาคม ขนส่งที่สามารถติดต่อกันอย่าง

หลากหลายช่องทาง 
11) มีความเข้มแข็งและเป็นศูนย์รวมด้านประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่

ดีงาม และการท่องเที่ยว  ที่หลากหลาย 
12) เทคโนโลยีด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เอ้ือต่อการด าเนินงานของสถาบัน  
13) มีกฎหมายและประกาศภาครัฐที่เอ้ือต่อการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ  
14) มี พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดภารกิจและแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา

เป็นหลักรองรับการจัดการศึกษา 
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อุปสรรค (Threats)  

1) ผู้ปกครองมีค่านิยมให้บุตรหลานเข้าศึกษาในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ 
2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยไม่แน่นอน 
3) ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่ขาดทักษะการใช้ภาษาสากลในการสื่อสาร 
4) พ้ืนฐานความรู้ของผู้เข้ารับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาลดลง 
5) ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการส่วนงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
6) มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอ่ืนจ านวนมากที่รับ ผู้สนใจเข้าศึกษากลุ่มเดียวกัน 
7) ปัญหา ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการจัด การอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพ 
8) อุปกรณ์เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ทันสมัยไม่เพียงพอตามเกณฑ์

การจัดการศึกษา  
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคข้างต้น คณะท างานเพ่ือการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้  1 ได้น าหลักของ TOWS Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัย เพ่ือน ามาปรับให้เป็นกลยุทธ์ในการด าเนินงานของสถาบันอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 ควบคู่กับ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซ่ึงผลของการวิเคราะห์  TOWS Analysis โดยสามารถ
สรุปได้ ดังนี้ 
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แผนผัง  : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 พ.ศ.2559 - พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

วิสัยทัศน์ 

 

“สถาบันการศึกษาชั้นน า ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพ่ือชุมชนและสังคม ในระดับชาติ” 

พันธกิจ 

 

1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ  
2) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
3)บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
4)ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5)บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
1) พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2) พัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน 
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเรียนการสอน และฝึกอบรมวิชาชีพ ชุมชนและสังคม  
4) เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของ ผู้รับบริการ และเป็นที่พ่ึงของ

ชุมชน 
5) สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6) พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7) พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์ การปฏิบัติงาน 

8) ด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตามด าริของหน่วยงานภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 พ.ศ.2559 - พ.ศ.2562 

วิสัยทัศน์ 

“สถาบันการศึกษาชั้นน า ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพ่ือชุมชนและสังคม ในระดับชาติ” 

พันธกิจ 

1)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ  
2)  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
3) บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2) พัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน 
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ 

สูชุ่มชนและสังคม  
4) เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 

และเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
5) สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
6) พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
7) พัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน 
8) ด าเนินงานโครงการพิเศษหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ (Goals)  

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชนและสังคม 

2) ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
3) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
4) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไปใช้ได้จริงในชุมชนและสังคม 
5) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
6) เป็นศูนย์รวมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสถาบัน 
7) ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการของสถาบัน 
8) งานบริการวิชาการสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ 
9) เป็นศูนย์สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับบริบทหรือวิถีชุมชน 
10) บุคลากรและผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
11) เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและสังคม 
12) เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ สนับสนุนการเปิดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
13) ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลง  
14) การบริหารงานสถาบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของบุคลากร  
15) เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
16) ครู คณาจารย์และบุคลากรมีขวัญและก าลังใจ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน 
17) ครู คณาจารย์และบุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ การพัฒนาให้ มี

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
18) ผลการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ท่ี 1  
ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตอบสนองความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชนและ 
และสังคม 

 

1) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 

2) ร้อยละของผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพใน 
ครั้งแรก 

3) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนตรง ตามคุณวุฒิ
การศึกษา 

4) ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบ การต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระตรงตามคุณวุฒิการศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 2  
ผู้ส าเร็จการศึกษา มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามข้อก าหนดของ
หลักสูตร 

1) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินลักษณะที่พึงประสงค์
ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

3) จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรจาก สมาคม 
องค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับชาติ 

เป้าประสงค์ท่ี 3 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ 

 

1) จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2) จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

3) จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เข้าร่วมการน าเสนอในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

4) จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนเพ่ือการวิจัยจากองค์กรหรือ
หน่วยงาน ทั้งภายในและนอกสถาบัน 

เป้าประสงค์ท่ี 4 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
น าไปใช้ได้จริงในชุมชนและ
สังคม 

1) จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
และสังคม 

2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใน
ชุมชน และสังคม 
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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ท่ี 5 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
น าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

1) จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
2) จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ 

เป้าประสงค์ท่ี 6 
เป็นศูนย์รวมกิจกรรมการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ของสถาบัน 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายงานวิจัยของสถาบัน  
2) จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการด าเนินการตาม

แผนงาน 
3) ระยะเวลาในการจัดท าวารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 

เป้าประสงค์ท่ี 7  
ผู้รับบริการให้การยอมรับใน
ศักยภาพการให้บริการของ
สถาบัน 

1) ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2) จ านวนครั้งในการบริการวิชาการแก่ผู้รับบริการในรอบปี 

3) สัดส่วนบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้บริการวิชาการ 

เป้าประสงค์ท่ี 8  
งานบริการวิชาการสามารถ
บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยได้ 

1) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

2) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย 

เป้าประสงค์ท่ี 9 
เป็นศูนย์สร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ ที่มีศักยภาพสอดคล้อง
กับบริบทหรือวิถีชุมชน 

1) จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่สามารถประกอบธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี 

2) จ านวนผู้สนใจเข้ารับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการใหม่ต่อ
หลักสูตร 

3) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับบริบทหรือวิถีชุมชน 
และสังคม 

เป้าประสงค์ท่ี 10  
บุคลากรและผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

1) จ านวนรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันกิจกรรม 
 ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

2) จ านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ท่ี 11  
เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน 
และสังคม 

1) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ศิลป วัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

2) จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3) จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

4) จ านวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

เป้าประสงค์ท่ี 12  
เป็นแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้ สนับสนุนการเปิด
หลักสูตรและจัดการเรียน 
การสอนในสาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง 

1) จ านวนหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียน การสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2) จ านวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ท่ี 13  
ระบบการบริหารองค์กรมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลง  

1) ระดับผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของสถาบัน 
2) ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสถาบัน 
3) ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ดีมาก 
4) ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถาบัน 

เป้าประสงค์ท่ี 14 
การบริหารงานสถาบัน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เป็นที่ยอมรับของบุคลากร 

1) จ านวนข้อร้องเรียนจากบุคลากรต่อการบริหารงานของ
สถาบัน 

2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของ
สถาบัน 

3) ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
4) ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

เป้าประสงค์ท่ี 15  
เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

1) จ านวนโครงการต่อปีการศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3) ร้อยละของสัมฤทธิผลที่เพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติงานเดิม 
4) สัดส่วนของเงินสนับสนุนโครงการฯ ต่องบประมาณที่ได้รับ 

 

 

 

59 



ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ท่ี 16  
ครู คณาจารย์และบุคลากรมี
ขวัญและก าลังใจ อุทิศตนใน
การปฏิบัติงาน 

1) ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และ บุคลากร
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 

2) ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการของสถาบัน 

เป้าประสงค์ท่ี 17  
ครู คณาจารย์และบุคลากร
ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์ การพัฒนาให้ 
มีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

1) จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
2) จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ 
3) จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เป้าประสงค์ท่ี 18  
ผลการด าเนินงานตาม
โครงการหรือกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมพิเศษที่ด าเนินการส าเร็จ ตาม
แผนการปฏิบัติงาน 

2) ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมพิเศษที่บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
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พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์  
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Tactics) 

โครงการท่ีส าคัญ 
(Projects) 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษา

มีคุณวุฒิวิชาชีพ 

ตอบสนองความ

ต้องการของ สถาน

ประกอบการ 

ชุมชนและและ

สังคม 

1. พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ 

1. โครงการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  

2. โครงการศึกษาความพร้อมในการเปิด/ปิด
หลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดท ามาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (คอศ. 7) 

2. พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ด้วย
วิธีการและรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพของครู คณาจารย์ใน
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดท ามาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (คอศ. 3-4) 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดท ามาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (คอศ. 5-6) 

3. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีและสหกิจ
ศึกษาอย่างเข้มข้น 

1. โครงการศึกษาความเหมาะสมที่สุดในการจัด
การศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษาในแต่ละ
ประเภทวิชา 

2. โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการรองรับ
การจัดการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา 

3. โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาทวิภาคี
และสหกิจศึกษาของผู้เก่ียวข้อง 

4. โครงการสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับครู
ประจ าการในการจัดการศึกษาทวิภาคีและสห
กิจศึกษา 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการประเมินมาตร 
ฐานวิชาชีพ 

1. โครงการพัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชีพในทุกระดับคุณวุฒิ
การศึกษา 

2. โครงการติดตามผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในทุกระดับคุณวุฒิการศึกษา 
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พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์  
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Tactics) 

โครงการท่ีส าคัญ 
(Projects) 

2.  ผู้ส าเร็จการศึกษา

มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตาม 

ข้อก าหนดของ

หลักสูตร 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้กับผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาสังคม อารมณ์และร่างกาย  
(กีฬาสถาบัน) 

2. โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือประชาสังคม  
(บริการสังคม) 

3. โครงการอาชีวคนดีศรีแผ่นดิน 
 (กิจกรรมองค์การวิชาชีพ) 

4. โครงการ Green Instutute 
 (จิตอาสา) 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  

เป้าประสงค์  
 (Goals) 

กลยุทธ์  
 (Tactics) 

โครงการท่ีส าคัญ  
 (Projects) 

3. ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมได้รับ 
การยอมรับใน
ระดับชาติ 

1 พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมให้มี
คุณภาพสูง 

1. โครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2. โครงการพัฒนานักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
3. โครงการสัมมนาหัวข้อโครงการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 
2 ส่งเสริมสนับสนุนการ

น าเสนอผลงานวิจัยและ 
นวัตกรรม 

1. โครงการประชุมวิชาการและประกวด
นวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

2. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและประกวด
นวัตกรรมสู่ระดับประชาคมอาเซียนและ
นานาชาติ 

4. ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงใน
ชุมชนและสังคม 

1. ประสานความร่วมมือกับ
อุตสาหกรรมชุมชน และ
สังคมในการสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรม 

1. โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและ
นวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ 
ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคมและชุมชน 

1. โครงการน าร่องการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในสังคมและชุมชน 
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พันธกิจท่ี 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์   
(Tactics) 

โครงการท่ีส าคัญ  
 (Projects) 

5. ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมน าไปต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพได้ รับการ
ยอมรับในการขยาย
ผลไปสู่เชิงพาณิชย์ 

1. โครงการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

6. เป็นศูนย์รวม
ภารกิจการวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรมของ
สถาบันที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

1. พัฒนาระบบและกลไก
ในการสร้างงานวิจัย 
และนวัตกรรม 

1. โครงการจัดต้ังส านักวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
งานวิจัยและนวัตกรรม 

3. โครงการจัดต้ังวารสารวิชาการ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

4. โครงการพัฒนาเครื่องมือและผู้ประเมิน
บทความวิจัย 

2. ปรับทิศทางการวิจัยสู่
การวิจัยเชิงบูรณาการ 
สหสาขาวิชา 

1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเชิงบูรณา 
การสหสาขาวิชา 

3. สนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับ ภูมิภาคและ
ระดับชาติ 

1. โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
น าเสนอและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

2. โครงการประชุมวิชาการและประกวด
นวัตกรรมระดับชาติ 
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พันธกิจท่ี 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์  
 (Goals) 

กลยุทธ์   
(Tactics) 

โครงการท่ีส าคัญ   
(Projects) 

7. ผู้รับบริการให้การ
ยอมรับใน ศักยภาพ
การให้บริการของ 
สถาบัน 

1. พัฒนาศูย์กลางการ
ให้บริการวิชาการและ 
เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1. โครงการจัดต้ังศูนย์บริการวิชาการและ
เทคโนโลยีชุมชน 

2. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย
การบริการวิชาการ 

2. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ 
ในการให้บริการให้เอ้ือ
ต่อการแข่งขัน 

1. โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับในการให้บริการ 

8. งานบริการ
วิชาการสามารถ 
บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยได้ 

1. พัฒนาระบบและกลไก
ในการบริการวิชาการ 
ให้เกิดบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและ การ
วิจัย 

1. โครงการบูรณาการงานการค้า การเรียนการ
สอนและการวิจัย 

2. โครงการจัดท าฐานข้อมูลการบูรณาการงาน
การค้าการเรียนการสอนและการวิจัย(รวม
การอบรมการใช้งาน) 

9. เป็นศูนย์สร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ที่
มีศักยภาพสอดคล้อง
กับบริบท หรือวิถี
ชุมชน และสังคม 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้ทันต่อ 
เทคโนโลยีและวิชาชีพ
ในอนาคต 

1. โครงการพัฒนาครู คณาจารย์เป็นผู้ให้
ค าปรึกษาการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรายใหม่ 

2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือสถานที่
บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 

2. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
หรือสถานที่บ่มเพาะให้
มีความทันสมัยและมี
มาตรฐานสากล 

1. โครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการหรือสถานที่บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานภายใต้
โครงการสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

1. โครงการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้ประกอบการใหม่ 
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พันธกิจท่ี 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Tactics) 

โครงการท่ีส าคัญ 
(Projects) 

10. บุคลากรและ
ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึง คุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกให้เกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจ 
เห็นคุณค่าและตระหนัก
ในความส าคัญของ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ทุกภาคส่วนมีการบูรณา
การ การท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรมกับพันธกิจอ่ืนๆ 

1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ สิ่งแวดล้อมภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย 

3. พัฒนาระบบและกลไก
การประชาสัมพันธ์ เชิง
รุกอย่างเป็นเอกภาพ 

1. โครงการจัดต้ังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

2. โครงการจัดนิทรรศการเพ่ือสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย 

11. เป็นศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้
เป็นแหล่ง เรียนรู้
ให้กับชุมชน และ
สังคม 

1. รวบรวมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ท้องถิ่นฝั่ง
อ่าวไทยเพื่อการเรียนรู้ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
การศึกษา เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศิลป 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
สิ่งแวดล้อมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

12. เป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ 
สนับสนุนการเปิด
หลักสูตรและ จัดการ
เรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

1.  พัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการศึกษาเพ่ือ

รองรับการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯ 

3. โครงการพัฒนาครู คณาจารย์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย (ศึกษาต่อ ดูงาน ฝีกอบรม 
ฝึกงาน) 
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พันธกิจท่ี 5 บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์  
(Tactics) 

โครงการท่ีส าคัญ 
(Projects) 

13. ระบบการบริหาร
องค์กรมี 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง  

1. พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และ เกิดประโยชน์
สูงสุด 

1. โครงการจัดท าภาระงานและคู่มือด าเนินการ
ตามหน้าที่/ต าแหน่งงาน 

2. โครงการสัมมนาการปฏิบัติงานตามคู่มือ
ด าเนินการตามหน้าที่/ต าแหน่งงาน 

3. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือด าเนินการตามหน้าที่/ต าแหน่งงาน 

2. เสริมสร้างการ
ประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์องค์กรเชิง
รุกอย่างเป็นเอกภาพ 

1. โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  1 

2. โครงการ Open House เพ่ือประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  1 

3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศรองรับการ
บริหาร จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

2. โครงการอบรมสัมมนาการใช้ระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

3. โครงการประเมินระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

4. พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย
และคล่องตัว 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) เพ่ือการบริหารจัดการ 

2. โครงการอบรมสัมมนาการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือการบริหาร
จัดการ 

3. โครงการประเมินระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เพ่ือการบริหารจัดการ 
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พันธกิจท่ี 5 บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์  
(Goals) 

กลยุทธ์  
(Tactics) 

โครงการท่ีส าคัญ 
(Projects) 

14. การบริหารงาน
สถาบัน โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ และ
เป็นที่ยอมรับ ของ
บุคลากร  

1. พัฒนาปรับปรุงระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. โครงการพัฒนาเครื่องมือส าหรับประเมินผล
การปฏิบัติงาน (ศึกษา ร่าง ประชาพิจารณ์ 
ทดลองใช้ ประเมินผล) 

2. สร้างวิสัยทัศน์การ
บริหารจัดการด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการประชุมสัมมนาให้ความรู้บุคคลากร
เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลในการท างาน 

2. โครงการปลูกฝังจิตส านึกการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3. โครงการประกวดสถานศึกษาธรรมาภิบาล 

15. เป็นสถาบันการ 
ศึกษาที่มุ่งพัฒนา 
ไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

1. น าวิธีการจัดการ
สมัยใหม่มาใช้ในการ
บริหาร จัดการ 

1. โครงการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ
ในสถาบัน 

2. โครงการจัดการองค์ความรู้สู่การบริหาร
จัดการใหม่ที่มีประสิทธิผล 

2. พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้
เป็น วัฒนธรรมองค์กร
ที่ยั่งยืน 

1. โครงการศึกษาและสร้าง template งาน
ประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 

2. โครงการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพ 

3. โครงการส่งเสริมการใช้สารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 
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พันธกิจท่ี 5 บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Tactics) 

โครงการท่ีส าคัญ 
(Projects) 

16. ครู คณาจารย์
และบุคลากรมีขวัญ
และ ก าลังใจ อุทิศ
ตนในการ
ปฏิบัติงาน 

1. สร้างระบบ
ค่าตอบแทนที่ยึดโยงกับ
สมรรถนะ ทางวิชาชีพ 

1. โครงการประเมินการปฏิบัติงานที่ยึดโยงกับ
สมรรถนะทางวิชาชีพ 

2. สร้างขวัญและก าลังใจ
ให้บุคลากรและ
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

1. โครงการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

17. ครู คณาจารย์
และบุคลากรได้รับ
การ เพ่ิมพูน
ความรู้/
ประสบการณ์  การ
พัฒนาให้มีคุณวุฒิ
และ ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีสมรรถนะ รองรับต่อ
สภาวะที่เปลี่ยนแปลง 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ให้มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้น 

2. โครงการส่งครูและคณาจารย์ อาจารย์ เข้า
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง 

2.  สร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
โดยยึดหลักสมรรถนะ
เป็นฐานเพ่ือเป็น
แรงจูงใจและธ ารงรักษา
ไว้ซ่ึงบุคลกรที่มีคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
2. โครงการศึกษาดูงานในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

18. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ หรือ

กิจกรรมพิเศษต่างๆที่

ได้รับ มอบหมายมี

ประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล 

1. พัฒนาระบบและกลไก
เพ่ือรองรับโครงการ
พิเศษและมีความเร่งด่วน 

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษเร่งด่วน ตามด าริ 
และนโยบายภาครัฐ 

2. ออก กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ที่เอ้ือ
ต่อการด าเนินงาน และ
จัดสร้างฐานข้อมูล
รองรับ 

1. โครงการยกร่าง ทบทวน ก าหนดกฎระเบียบ 
เพ่ือใช้ในโครงการพิเศษเร่งด่วน ตามด าริ 
และนโยบายภาครัฐ 
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ภาคผนวก 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
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พันธกิจท่ี  1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ มีคุณวุฒิวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1. พัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะตาม
กรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ 

- จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการ
ประเมินตามกรอบระยะเวลา  

4 2 - -  1. โครงการประเมิน
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ ในระดับ
ปริญญาตรี 

1,000,000 1,000,000 - -  

- จ านวนโครงการศึกษาวิจัย
ความพร้อมในการเปิด/ปิด
หลักสูตรตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 
 

1 1 1 1  2. โครงการศึกษาความ
พร้อมในการเปิด/ปิด
หลักสูตรตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและ
สังคม (วิจัย ท า คอศ.1 
และ คอศ.2) 

200,000 200,000 200,000 200,000  

- ร้อยละของ คอศ. 7 ท่ีมี
คุณภาพระดับดี ท่ีส่งภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

60 80 100 100  3. โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดท า
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ (คอศ. 7) 

520,000 520,000 520,000 520,000  
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พันธกิจท่ี  1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ มีคุณวุฒิวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

2. พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ด้วย
วิธีการและรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างมี
คุณภาพ 

- จ านวนครู คณาจารย์ท่ี
ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 
(ระดับปริญญาตรี) 
- ระดับผลการประเมินตนเอง
ในการใช้ผลเพ่ือการจัด 
การเรียนการสอน 

60 
 
 
 

>3.5 

60 
 
 
 

>3.5 

60 
 
 
 

>3.5 

60 
 
 
 

>3.5 

 4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพของครู 
คณาจารย์ในจัดการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย 
 
 
 

640,000 640,000 640,000 640,000  

- ร้อยละของ คอศ. 3-4 ท่ีมี
คุณภาพระดับดี ท่ีส่งภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

60 80 100 100  5. โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดท า
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ (คอศ. 3-4) 

760,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  

- ร้อยละของ คอศ. 5-6 ท่ีมี
คุณภาพระดับดี ท่ีส่งภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

60 80 100 100  6. โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดท า
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ (คอศ. 5-6) 

760,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  
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พันธกิจท่ี  1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ มีคุณวุฒิวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

3. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนระบบ 
ระบบทวิภาคีและสห
กิจศึกษาอย่างเข้มข้น 

- ระดับคุณภาพการประเมิน
การจัดการศึกษาระบบระบบ
ทวิภาคีและสหกิจศึกษาโดย
ผู้เก่ียวข้อง 

- - >4.50 -  7. โครงการติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและสหกิจ
ศึกษาในแต่ละประเภทวิชา 

- - 1,000,000 -  

- ผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนา
ครูฝึกในสถานประกอบการ 
- ระดับคุณภาพในการสอน
งานนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ 

>80% 
 

>3.50 

>80% 
 

>3.50 

>80% 
 

>3.50 

>80% 
 

>3.50 

 8. โครงการพัฒนาครู
ฝึกวิชาชีพในสถาน
ประกอบการรองรับการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษา 

840,000 520,000 520,000 520,000  

- ร้อยละของผู้เก่ียวข้องท่ีเข้า
ร่วมสัมมนาการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา 
- จ านวนข้อเสนอแนะ/ปัญหา
ท่ีได้ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วง 

>80 
 
 
- 

- 
 
 

100% 

>80 - 
 
 

100% 

 9. โครงการสัมมนาการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษาของ
ผู้เก่ียวข้อง 

400,000  
 
 
 

200,000 

400,000  
 
 
 

200,000 

 

- จ านวนครูประจ าการท่ีได้รับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ 

- 15 15 15  10. โครงการสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
ครูประจ าการในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษา 

- 483,000 483,000 483,000  
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พันธกิจท่ี  1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ มีคุณวุฒิวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

4. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการประเมิน     
มาตรฐานวิชาชีพ 

- จ านวนเคร่ืองมือและวิธีการ
ในการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของสาขาวิชา 
 

100% - - -  11. โครงการพัฒนา
เคร่ืองมือและวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชีพใน
ทุกระดับคุณวุฒิการศึกษา 

520,000 - - -  

- จ านวนระดับคุณวุฒิ
การศึกษาท่ีได้รับการติดตาม
การประเมินผลครบทุก
สาขาวิชา 

- 1 1 1  12. โครงการติดตามผล
การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในทุกระดับคุณวุฒิ
การศึกษา 
 

- 1,030,000 1,030,000 1,030,000  
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พันธกิจท่ี  1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน 

เป้าประสงค์ท่ี 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา (ข้อที่ 2 ด้านที่ 1) 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
พัฒนา คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ให้กับ
ผู้เรียน 

- ร้อยละของสถานศึกษาใน
สถาบันท่ีเข้าร่วมโครงการ 

100 100 100 100  13. โครงการพัฒนา
สังคม อารมณ์และร่างกาย  
(กีฬาสถาบัน) 

600,000 600,000 600,000 600,000  

- ร้อยละของสถานศึกษาใน
สถาบันท่ีเข้าร่วมโครงการ 

100 100 100 100  14. โครงการ
อาชีวศึกษาเพ่ือประชา
สังคม (บริการสังคม) 

600,000 600,000 600,000 600,000  

- ร้อยละของสถานศึกษาใน
สถาบันท่ีเข้าร่วมโครงการ 

100 100 100 100  15. โครงการอาชีวะคน
ดีศรีแผ่นดิน (กิจกรรม
องค์การวิชาชีพ) 
 

600,000 600,000 600,000 600,000  

- ร้อยละของสถานศึกษาใน
สถาบันท่ีเข้าร่วมโครงการ 

100 100 100 100  16. โครงการ Green 
Institute 
(จิตอาสาในสถาบัน, 
ส่ิงแวดล้อม) 

400,000 400,000 400,000 400,000  
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พันธกิจท่ี  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเรียนการสอน และฝึกอบรมวิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ท่ี 3.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับ การยอมรับในระดับชาติ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1. พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมให้มี
คุณภาพสูง 
 

- จ านวนอาจารย์และ
บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
ให้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ 
- ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่
ท่ีท างานวิจัยในรอบ 1 ปี 
หลังการพัฒนา 

120 
 
 

50 

120 
 
 

50 

120 
 
 

50 

120 
 
 

50 

 17. โครงการบ่มเพาะ
นักวิจัยรุ่นใหม่ 
(จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน 
ทุกปี) 

820,000 820,000 820,000 820,000  

- จ านวนนักวิจัยท่ีได้รับการ
พัฒนาให้เป็นนักวิจัยพ่ีเล้ียง 
- ร้อยละของนักวิจัยพ่ีเล่ียง
ท่ีท างานร่วมกับนักวิจัย 

60 
 

50 

60 
 

50 

60 
 

50 

60 
 

50 

 18. โครงการพัฒนา
นักวิจัยพ่ีเล้ียง 
(จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 60 คน 
ทุกปี) 

400,000 

 
400,000 

 
400,000 

 
400,000 

 
 

- จ านวนโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีน าเสนอในท่ี
ประชุม 
- จ านวนโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีมีระดับคุณภาพ
ดีข้ึนไป 

30 
 
 

10 

30 
 
 

15 

30 
 
 

20 

30 
 
 

25 

 19. โครงการสัมมนา
หัวข้อโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
(จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 100 
คนทุกปี) 

500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
 



  

 

76 

พันธกิจท่ี  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเรียนการสอน และฝึกอบรมวิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ท่ี 3.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับ การยอมรับในระดับชาติ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

2. ส่งเสริมสนับสนุน
การน าเสนอ
ผลงานวิจัยและ 
นวัตกรรม 
 

- จ านวนงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีส่งเข้าประกวดใน
สถาบันต่อสถานศึกษา 
- จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการจัดท า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
ส่งเข้าประกวดในสถาบันต่อ
สถานศึกษา 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

5 
 

 
100,000 

5 
 

 
100,000 

 20. โครงการประชุม
วิชาการและประกวด
นวัตกรรม สถาบันการ
อาชีวศึกษา 
ภาคใต้ 1 
(จ านวน 100 คน ทุกปี) 
 

- - 400,000 

 
400,000 

 
 

- จ านวนงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีส่งเข้าประกวด
ต่อสถานศึกษา 
- จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการจัดท า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
ส่งเข้าประกวดต่อ
สถานศึกษา 

- 
 
 
- 

1 
 
 

50,000 

1 
 
 

50,000 

- 
 
 
- 

 21. โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและประกวด
นวัตกรรมสู่ระดับ
ประชาคมอาเซียนและ
นานาชาติ 

- 100,000 
 

2,000,000 
 

-  
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พันธกิจท่ี  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเรียนการสอน และฝึกอบรมวิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไป ใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชนและ สังคม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

3. ประสานความ
ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม
ชุมชน และสังคมใน
การสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

- จ านวนสถานประกอบการ
และองค์กรท่ีเก่ียวข้องท่ีให้
ความร่วมมือในการสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรม 
- จ านวนงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีได้ประสานความ
ร่วมมือ 

- 
 
 
 
- 

10 
 
 
 
5 

15 
 
 
 

10 

20 
 
 
 

15 

 22. โครงการสร้าง
เครือข่ายงานวิจัยและ
นวัตกรรม สถาบันการ
อาชีวศึกษา 
ภาคใต้ 1 

220,000  220,000  220,000  220,000   
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พันธกิจท่ี  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเรียนการสอน และฝึกอบรมวิชาชีพ สูชุ่มชนและสังคม 

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไป ใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชนและ สังคม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

4. ส่งเสริมสนับสนุน
การน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
 

- จ านวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในชุมชน 
- จ านวนสถานประกอบการ/
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

5 
 
 
5 

5 
 
 
5 

 23. โครงการน าร่องการ
น าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในสังคมและชุมชน 

- 441,000 - -  
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พันธกิจท่ี  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเรียนการสอน และฝึกอบรมวิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ท่ี 3.3 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

5. ส่งเสริมสนับสนุน
ผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพได้ รับการ
ยอมรับในการขยาย
ผลไปสู่เชิงพาณิชย์ 

- จ านวนผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ 
- จ านวนผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมท่ีได้รับการจด  
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และ
ลิขสิทธ์ิ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

 24. โครงการต่อยอด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 
 

- - 
 

861,000 - 
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พันธกิจท่ี  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเรียนการสอน และฝึกอบรมวิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ท่ี 3.4 เป็นศูนย์รวมภารกิจการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสถาบันที่ เข้มแข็งและยั่งยืน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

6. พัฒนาระบบและ
กลไกในการสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

- ระดับความพร้อมในการ
ด าเนินงานของส านักวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
- จ านวนบุคลากรและ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ของส านักวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
- จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนค่าตอบแทน ใช้
สอย พัสดุ ในการด าเนินการ
ของส านักวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

>3.50 
 
 
5 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 

 

 25. โครงการจัดต้ัง
ส านักวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
 

2,200,000   400,000   400,000   400,000    

- ระดับคุณภาพของระบบ
สารสนเทศเพ่ืองานวิจัยและ
นวัตกรรม 
- จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

>4.50 
 
 

250,000 
 

- 
 
 

50,000 
 

- 
 
 

20,000 
 

- 
 
 

20,000 
 

 26. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
งานวิจัยและนวัตกรรม 
 

430,000 232,000 232,000 232,000  
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พันธกิจท่ี  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเรียนการสอน และฝึกอบรมวิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ท่ี 3.4 เป็นศูนย์รวมภารกิจการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสถาบันที่ เข้มแข็งและยั่งยืน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

6. พัฒนาระบบและ
กลไกในการสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

- ระดับความพร้อมในการ
ด าเนินงานจัดต้ัง
วารสารวิชาการ 
- จ านวนบุคลากรและ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
การจัดท าวารสารวิชาการ 
- จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนค่าตอบแทน ใช้
สอย พัสดุ ในการด าเนินการ
ของการจัดต้ังวารสาร 

>3.50 
 
 
5 
 
 

0.40 

 
 
 
- 
 
 

0.40 

 
 
 

- 
 
 
0.40 

 
 
 

- 
 
 
0.40 

 27. โครงการจัดต้ัง
วารสารวิชาการ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
 
 
 
 
 
 
 

570,000 570,000 570,000 570,000  

- ระดับคุณภาพของ
เคร่ืองมือประเมินบทความ
วิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
- ระดับคุณภาพและทิศทางใน
การประเมินท่ีสอดคล้องกัน 

>4.50 
 
 
 

D>0.5 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

- 

 28. โครงการพัฒนา
เคร่ืองมือและผู้ประเมิน
บทความวิจัย 
 

334,600 - 

 
334,600 - 
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พันธกิจท่ี  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเรียนการสอน และฝึกอบรมวิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ท่ี 3.4 เป็นศูนย์รวมภารกิจการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสถาบันที่ เข้มแข็งและยั่งยืน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

7. ปรับทิศทางการ
วิจัยสู่การวิจัยเชิง
บูรณาการ 
สหสาขาวิชา 
 

- จ านวนโครงการวิจัยท่ี
ด าเนินงานแบบเชิงบูรณาการ 
สหสาขาวิชา 
- จ านวนสาขาวิชาท่ีเข้าร่วม
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
สหสาขาวิชา 
- จ านวนโครงการวิจัยบูรณา
การสหสาขาวิชา 

- 
 
 
- 
 
 
- 

1 
 
 
2 
 
 
2 

2 
 
 
3 
 
 
4 

5 
 
 
3 
 
 

10 

 29. โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพเชิงบูรณา
การสหสาขาวิชา 

278,120 278,120 278,120 278,120  
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พันธกิจท่ี  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเรียนการสอน และฝึกอบรมวิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ท่ี 3.4 เป็นศูนย์รวมภารกิจการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสถาบันที่ เข้มแข็งและยั่งยืน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

8. สนับสนุนการ
ประชุมวิชาการท้ังใน
ระดับระดับชาติ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมพัฒนาการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือ
น าเสนอและตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
- ร้อยละของผู้ท่ีเข้าร่วม
พัฒนาการเขียนบทความวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

50 
 
 
 

20 

50 
 
 
 

20 

50 
 
 
 

20 

50 
 
 
 

20 

 30. โครงการพัฒนาการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือ
น าเสนอและตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
 

316,000 316,000 316,000 316,000  

- จ านวนผลงานท่ีเข้าร่วม
น าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ
และประกวดนวัตกรรม
ระดับชาติ ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 
- ร้อยละของผลงานท่ีมี
คุณภาพระดับดีมากข้ึนไป 
จากผลงานท่ีผ่านการประเมิน
เข้าร่วมน าเสนอในท่ีประชุม
วิชาการ 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

100% 
 
 
 
 

5% 

 31. โครงการประชุม
วิชาการและประกวด
นวัตกรรมระดับชาติ 

520,000 520,000  520,000  520,000   
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พันธกิจท่ี  3. บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และเป็นที่พ่ึงของ ชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการของสถาบัน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1. พัฒนาศูนย์กลาง
การให้บริการวิชาการ
และเร่งประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุก 

- จ านวนศูนย์บริการวิชาการ
และเทคโนโลยีชุมชน 
- จ านวนสาขาวิชาท่ีให้บริการ
ของศูนย์ฯ 
- จ านวนสถานศึกษาท่ีร่วม
ด าเนินการ 
 

1 
 
3 
 
3 

- 
 
4 
 

11 
 
 
 

- 
 
4 
 

11 
 
 

- 
 
4 
 

11 
 
 
 

 32. โครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการวิชาการและ
เทคโนโลยีชุมชน 
 

1,130,000 - - -  

- จ านวนช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 
- จ านวนคร้ังในการให้บริการ
ต่อปีงบประมาณ 
- จ านวนหน่วยงานท่ีเข้ารับ
บริการต่อปีงบประมาณ 

5 
 
6 
 
3 
 

5 
 
8 
 

11 

5 
 

11 
 

11 
 

5 
 

11 
 

11 
 

 33. โครงการ
ประชาสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายการบริการ
วิชาการ 

700,000 700,000 700,000 700,000  
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พันธกิจท่ี  3. บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และเป็นที่พ่ึงของ ชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการของสถาบัน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

2. ปรับปรุง
กฎระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับ  
ในการให้บริการให้
เอ้ือต่อการแข่งขัน 

- จ านวน กฎระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับท่ีได้
ศึกษา 
- จ านวน กฎระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับท่ี
ได้รับการอนุมัติให้
ประกาศใช้ในสถาบัน 

2 
 
 
2 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

 34. โครงการศึกษา
เพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับใน
การให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพ 
 

520,000 170,000 170,000 170,000  
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พันธกิจท่ี  3. บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และเป็นที่พ่ึงของ ชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 4.2 งานบริการวิชาการสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยได้ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

3. พัฒนาระบบและ
กลไกในการบริการ
วิชาการให้บูรณาการ
กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 
 
 
 

- จ านวนงานการค้าท่ี 
บูรณาการกับการเรียน 
การสอนต่อสถานศึกษา 
- จ านวนงานการค้าท่ี 
บูรณาการกับการวิจัยต่อ
สถานศึกษา 
- จ านวนสาขาวิชาท่ีเข้าร่วม
บูรณาการกับการเรียน 
การสอนต่อสถานศึกษา 
- จ านวนสาขาวิชาท่ีเข้าร่วม
บูรณาการกับการวิจัย 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 

 
1 

 

1 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
2 
 

1 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
3 
 

1 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
3 

 35. โครงการบูรณาการ
งานการค้า การเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

896,000 1,340,000 1,950,000 1,950,000  

 - จ านวนฐานข้อมูลการ 
บูรณาการงานการค้า การ
เรียนการสอนและการวิจัย 
- จ านวน work station ท่ีใช้
งานฐานข้อมูล 

- 
 
 
 
- 

1 
 
 
 

11 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 36. โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลการบูรณาการ
งานการค้า การเรียนการ
สอนและการวิจัย 
(รวมการอบรมการใช้งาน) 

- 1,500,000 - -  
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พันธกิจท่ี  3. บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และเป็นที่พ่ึงของ ชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 เป็นศูนย์สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับบริบท หรือวิถีชุมชน และสังคม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

4. เพ่ิมขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ทันต่อ 
เทคโนโลยีและวิชาชีพ
ในอนาคต 

- จ านวนครู คณาจารย์ท่ี
ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ให้
ค าปรึกษาการเป็นผู้ประกอบ
ใหม่ 
- ร้อยละของผู้ให้ค าปรึกษา
การเป็นผู้ประกอบใหม่ท่ี
ท างานร่วมกับผู้ประกอบการ
รายใหม่ 

- 
 
 
- 

30 
 
 

30 

- 
 
 
- 

30 
 
 

50 

 37. โครงการพัฒนาครู 
คณาจารย์เป็นผู้ให้
ค าปรึกษาการเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพรายใหม่ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

314,000 - 314,000  
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พันธกิจท่ี  3. บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และเป็นที่พ่ึงของ ชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 เป็นศูนย์สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับบริบท หรือวิถีชุมชน และสังคม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

5. พัฒนา
ห้องปฏิบัติการหรือ
สถานท่ีบ่มเพาะให้มี
ความทันสมัยและ  
มีมาตรฐานสากล 

- จ านวนห้องปฏิบัติการหรือ
สถานท่ีบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ 
 
 
 

- 2 2 2  38. โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการหรือสถานท่ี 
บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม ่
 
 
 

- 2,260,000 2,486,000 2,734,600  

- จ านวนผู้สนับสนุนในการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการหรือ
สถานท่ีบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ 

- 2 2 2  39. กิจกรรมสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการหรือสถานท่ี
บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม ่

- 100,000 100,000 100,000  
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พันธกิจท่ี  3. บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และเป็นที่พ่ึงของ ชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 เป็นศูนย์สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับบริบท หรือวิถีชุมชน และสังคม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

6. ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานภายใต้
โครงการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ 

- ร้อยละของผู้ประกอบการ
รายใหม่ท่ีด าเนินธุรกิจภายใน 
1 ปี  
- ร้อยละของผู้ประกอบการ
รายใหม่ท่ีด าเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

30 
 
 
- 

40 
 
 

30 

 40. โครงการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้ประกอบการใหม่ 

- - 200,000 200,000  
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พันธกิจท่ี  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ท่ี 5.1 บุคลากรและผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1. สร้างจิตส านึกให้
เกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
และตระหนักใน
ความส าคัญของ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและ
ส่ิงแวดล้อม 

- ร้อยละของสถานศึกษาใน
สถาบันท่ีเข้าร่วมโครงการ 
- จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

100 
 
5 

100 
 
5 

100 
 
5 

100 
 
5 

 41. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

250,000 250,000 250,000 250,000  

- ร้อยละของสถานศึกษาใน
สถาบันท่ีเข้าร่วมโครงการ 
- จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนด้านอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

100 
 
5 

100 
 
5 

100 
 
5 

100 
 
5 

 42. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
พลังงาน 

250,000 250,000 250,000 250,000  
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พันธกิจท่ี  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ท่ี 5.1 บุคลากรและผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

2. ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ทุกภาคส่วนมีการ 
บูรณาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กับพันธกิจอ่ืน ๆ 

- จ านวนโครงการท่ี 
บูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ 
ส่ิงแวดล้อมในแต่ละพันธกิจ 
- ร้อยละของสถานศึกษาใน
สถาบันท่ีเข้าร่วมโครงการ 

5 
 
 
 

 
100 

5 
 
 
 
 

100 

5 
 
 
 
 

100 

5 
 
 
 
 

100 

 43. โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ 
ส่ิงแวดล้อมภาคใต้ฝ่ังอ่าว
ไทย 

250,000 250,000 250,000 250,000  



  

 

92 

พันธกิจท่ี  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ท่ี 5.1 บุคลากรและผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

3. พัฒนาระบบและ
กลไกการประชา 
สัมพันธ์เชิงรุกอย่าง
เป็นเอกภาพ 

- จ านวนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคใต้
ฝ่ังอ่าวไทย   
- ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
เข้าร่วมด าเนินการกับศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย   
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

1 
 
 

100 
 
 
 
 

- 
 
 

100 
 
 
 
 

- 
 
 

100 
 
 
 
 

 44. โครงการจัดต้ังศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา  ท้องถ่ินภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทย 
 
 
 
 
 

- 2,000,000 500,000 

 
500,000 

 
 

- จ านวนกิจกรรมในแต่ละ
ด้านทางศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทยท่ีด าเนินการในแต่ละ
ปี   
- จ านวนหน่วยงาน องค์กรท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

- 
 
 
 
 
- 

5 
 
 
 
 
3 

5 
 
 
 
 
3 

5 
 
 
 
 
3 

 45. โครงการจัด
นิทรรศการเพ่ือสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทย 

- 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
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พันธกิจท่ี  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ท่ี 5.2 เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และสังคม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

4. รวบรวม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินภาคใต้
ฝ่ังอ่าวไทยเพ่ือการ
เรียนรู้  
 
 

- จ านวนรายการ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีมีคุณค่าท่ีได้รับการ
ท านุบ ารุงรักษาไว้ 
(มนุษย์ศาสตร์, ศิลปะ, การ
ช่างฝีมือ, คหกรรมศิลป์, 
กีฬาและนันทนาการ)  
- จ านวนช่องทางการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินภาคใต้ฝ่ังอ่าว
ไทยในแต่ละรายการ 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

5 
 
 
 
 
 
 
2 

5 
 
 
 
 
 
 
2 

5 
 
 
 
 
 
 
2 

 46. โครงการจัดการ
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทย 

- 
 

500,000 500,000 500,000  
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พันธกิจท่ี  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ท่ี 5.2 เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับชุมชน และสังคม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

5. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ
ส่ิงแวดล้อม 

- จ านวนหน่วยงานและ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องท่ีให้ความ
ร่วมมือในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและ ส่ิงแวดล้อม
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
- จ านวนรายการ
ศิลปวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีคุณค่าท่ี
ได้รับการท านุบ ารุงรักษาไว้ 
(มนุยษศาสตร์, ศิลปะ, การ
ช่างฝีมือ, คหกรรมศิลป์, 
กีฬาและนันทนาการ) : 
จ าแนกตามส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ 

- 
 
 
 
 
 
- 

2 
 
 
 
 
 
5 

3 
 
 
 
 
 
5 

4 
 
 
 
 
 
5 

 47. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ 
ส่ิงแวดล้อมภาคใต้ฝ่ังอ่าว
ไทย 

- 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
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พันธกิจท่ี  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ท่ี 5.3 เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ สนับสนุนการเปิดหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนในสาขา วิชาที่เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

6. พัฒนาหลักสูตร
และการจัดการศึกษา 
เพ่ือรองรับการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- จ านวนหลักสูตรได้รับการ
พัฒนา  
- จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการ
เรียนการสอน 
 

1 
 
- 

1 
 
1 

- 
 
1 

- 
 
- 

 48. โครงการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทย 

500,000 500,000 - -  

- ร้อยละของครุภัณฑ์พ้ืนฐาน
ท่ีได้รับการสนับสนุนตาม
หลักสูตร 
- จ านวนสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ท่ีร่วมมือในการ
จัดการศึกษาแต่ละหลักสูตร 

- 
 
 
- 

100 
 
 
5 

100 
 
 
5 

- 
 
 
- 

 49. โครงการพัฒนา
ทรัพยากรในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรฯ 

- 10,000,000 10,000,000 -  

- จ านวนครู คณาจารย์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีได้รับการ
พัฒนาต่อหลักสูตร 

5 5 5 5  50. โครงการพัฒนาครู 
คณาจารย์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทย (ศึกษาต่อ ดูงาน 
ฝีกอบรม ฝึกงาน) 

1,750,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  
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พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ท่ี 6.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1. พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และ เกิดประโยชน์
สูงสุด 

- ร้อยละของต าแหน่งงานท่ีมี
คู่มือในระดับสถาบัน 
- ร้อยละของต าแหน่งงานท่ีมี
คู่มือในระดับสถานศึกษา 

100 
 

100 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

  51. โครงการจัดท า
ภาระงานและคู่มือ
ด าเนินการตามหน้าท่ี/
ต าแหน่งงาน 

950,000 
 

- - -  

- ร้อยละของผู้ครองต าแหน่ง
ระดับสถาบันท่ีเข้าร่วมสัมมนา 

- ร้อยละของผู้ครองต าแหน่ง
ระดับสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
สัมมนา 

100 
 

100 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 52. โครงการสัมมนา
การปฏิบัติงานตามคู่มือ
ด าเนินการตามหน้าท่ี/
ต าแหน่งงาน 

500,000 - - -  

- ร้อยละของผู้ครองต าแหน่ง
ระดับสถาบันท่ีได้รับการ
ติดตามและประเมิน 
- ร้อยละของผู้ครองต าแหน่ง
ระดับสถานศึกษาท่ีได้รับการ
ประเมิน  
- ระดับคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือเฉล่ียของ
ทุกต าแหน่งงาน 

- 
 
 
- 
 
 
- 

100 
 
 

100 
 
 

>4.5 

100 
 
 

100 
 
 

>4.5 

100 
 
 

100 
 
 

>4.5 

 53. โครงการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือด าเนินการตาม
หน้าท่ี/ต าแหน่งงาน 
 

- 
 

830,000 225,000 225,000  
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พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ท่ี 6.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

2. เสริมสร้างการ
ประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์ องค์กรเชิง
รุกอย่างเป็นเอกภาพ 

-  จ านวน/ช่องทางส่ือท่ีใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ 
- ระดับคุณภาพของส่ือ
ประชาสัมพันธ์ จากทัศนะ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

5 
 

>3.5 

5 
 

>3.5 

5 
 

>3.5 

5 
 

>3.5 

 54. โครงการสร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์
สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคใต้  1 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  

- จ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ

โครงการ Open House 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า

ชมนิทรรศการโครงการ Open 
House 

- จ านวนของหน่วยงานภาย
ภายนอกท่ีเข้าร่วมโครงการ 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 

3,000 
 

>3.50 
 
 

20 

- 
 
- 
 
 
- 

 55. โครงการ Open 
House เพ่ือประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์สถาบันการ
อาชีวศึกษา 
ภาคใต้  1  
(จัดท่ีนครศรีธรรมราช) 

- 
 
 

- 5,000,000 -  
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พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ท่ี 6.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศรองรับการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ระดับคุณภาพของระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูลของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1 จากผู้ใช้ 
- จ านวนประเภทของ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

>3.50 
 
 
 

 9 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 56. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1 
 

2,000,000 - - -  

- จ านวนผู้เก่ียวข้องกับการ
ใช้งานระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลท่ีเข้าร่วมโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

24 
 
 

>3.50 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 57. โครงการอบรม
สัมมนาการใช้ระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

210,000 - - -  

- ระดับคุณภาพของระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศทุกด้าน 

>3.50 >4.00 >4.50 >4.50  58. โครงการประเมิน
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1 

50,000 50,000 50,000 50,000  



  

 

99 

พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ท่ี 6.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

4. พัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีทันสมัย
และ คล่องตัว 

- ระดับคุณภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
เพ่ือการบริหารจัดการ 
- ร้อยละของสถานศึกษา/
หน่วยงาน ท่ีได้รับ 
การพัฒนาฯ 

- 
 
 
 

>3.5 
 
 

100 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 59. โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เพ่ือการ
บริหารจัดการ 
 

- 
 
 
 
 

 

1,000,000 - -  

- ร้อยละของผู้เก่ียวข้องกับ
การใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เพ่ือการ
บริหารจัดการ 

- 
 
 
 
- 

100 
 
 
 

>3.50 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 60. โครงการอบรม
สัมมนาการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) เพ่ือการบริหาร
จัดการ 

- 
 
 
 
 
 
 

210,000 - -  

- ระดับคุณภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
เพ่ือการบริหารจัดการ 

- >4.50 
 

>4.50 
 

>4.50 
 

 61. โครงการประเมิน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เพ่ือการ
บริหารจัดการ 

- 50,000 50,000 50,000  



  

 

100 

พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ท่ี 6.2 การบริหารงานสถาบันโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของบุคลากร 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

5. พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

- ร้อยละของต าแหน่งงานท่ีมี
เคร่ืองมือส าหรับประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ยอมรับคุณลักษณะของ
เคร่ืองมือประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

100 
 
 

60 
 
 
 

>3.50 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 62. โครงการพัฒนา
เคร่ืองมือส าหรับ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  
(ศึกษา ร่าง ประชาพิจารณ์ 
ทดลองใช้ ประเมินผล) 
 
 

- 1,138,000 - -  
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พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ท่ี 6.2 การบริหารงานสถาบันโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของบุคลากร 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

6. สร้างวิสัยทัศน์การ
บริหารจัดการด้วย  
หลักธรรมาภิบาล 

- ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนาเพ่ือการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ในการท างาน 
- ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเข้าร่วมสัมมนา 
 

25 
 
 
 

>3.50 
 

 

25 
 
 
 

>3.50 
 
 

25 
 
 
 

>3.50 
 
 

25 
 
 
 

>3.50 
 
 

 63. โครงการ
ประชุมสัมมนาให้ความรู้
บุคคลากรเก่ียวกับหลักธรร
มาภิบาลในการท างาน 
 
 
 

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000  

- ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

25 
 
 

>3.50 
 

25 
 
 

>3.50 
 

25 
 
 

>3.50 
 

25 
 
 

>3.50 
 

 64. โครงการปลูกฝัง
จิตส านึกการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  

- ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลครบ 
10 ข้อในระดับดี 

- - 80 80  65. โครงการประกวด
สถานศึกษาธรรมาภิบาล 

- - 1,000,000 1,000,000  
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พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ท่ี 6.3 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

7. น าวิธีการจัดการ
สมัยใหม่มาใช้ในการ
บริหารจัดการ 

- จ านวนองค์ความรู้ท่ีได้เก็บ
รวบรวมต่อปี 
- จ านวนองค์ความรู้ท่ีมีระดับ
ความเช่ือมั่น ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
 

- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 

2 
 
2 

2 
 
2 

 66. โครงการเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้ท่ีเป็น
เลิศในสถาบัน (KM) 
 
 
 
 
 
 
 

- - 284,000 284,000  

- จ านวนองค์ความรู้ท่ี
น าไปใช้ในการบริหารจัดการ 
- จ านวนองค์ความรู้ท่ี
น าไปใช้มีประสิทธิผล 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

2 
 
2 

2 
 
2 

 67. โครงการจัดการ
องค์ความรู้สู่การบริหาร
จัดการใหม่ท่ีมีประสิทธิผล 
 

- - 284,000 284,000  
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พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ท่ี 6.3 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

8. พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้
เป็น วัฒนธรรม
องค์กรท่ีย่ังยืน 

- ร้อยละของ template ท่ี
ครอบคลุมตัวบ่งช้ีส าหรับงาน
ประกันคุณภาพการ
อาชีวศึกษา 
 
 

- 100 - -  68. โครงการศึกษาและ
สร้าง template งาน
ประกันคุณภาพการ
อาชีวศึกษา 
 
 

- 
 
 
 
 
 

177,000 - -  

- ระดับคุณภาพการใช้งาน
สารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพ 

- - >3.50 -  69. โครงการจัดท า
สารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพ  
 
 

- - 1,000,000 -  

- ร้อยละของผู้ท่ีเก่ียวข้องใช้
งานระบบในสถานศึกษาน า
ร่อง 

- - 80 100  70. โครงการส่งเสริม
การใช้สารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- - 671,000 100,000  
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พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7. พัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 7.1 ครู คณาจารย์และบุคลากรมีขวัญและก าลังใจ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1. สร้างระบบ
ค่าตอบแทนท่ียึดโยง
กับสมรรถนะวิชาชีพ 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับการประเมินต่อระบบ
การประเมินท่ียึดโยงกับ
สมรรถนะวิชาชีพ 
 

- 
 
 

 

>3.50 - -  71. โครงการประเมิน
การปฏิบัติงานท่ียึดโยงกับ
สมรรถนะวิชาชีพ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

830,000 - -  
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พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7. พัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 7.1 ครู คณาจารย์ และบุคลากรมีขวัญและก าลังใจ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

2. สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากร
และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

- ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง มี
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า
ระดับมาก (>3.50) 
 
 

80 
 

 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

 72. โครงการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่อง ด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(สร้างเคร่ืองมือตัวช้ีวัด) 

778,000 640,000 640,000 640,000  
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พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7. พัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 7.2 ครู คณาจารย์และบุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

3. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีสมรรถนะ
รองรับต่อสภาวะท่ี
เปล่ียนแปลง 

- ร้อยละของครู คณาจารย์
และบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาท่ี
สูงข้ึนตามความต้องการของ
หลักสูตร 
 
 
 

- 50 50 -  73. โครงการส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรใน
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1 ให้มีคุณวุฒิ
การศึกษาสูงข้ึน 
 

- 
 
 
 
 
 

1,200,000 1,200,000 -  

- ร้อยละของครู คณาจารย์ท่ี
ได้รับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ในแต่ละ
สาขาวิชาของแต่ละ
สถานศึกษา  

2 2 2 2  74. โครงการส่งครู 
คณาจารย์ เข้าฝึก
ประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง 
 

257,600 257,600 257,600 257,600  
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พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7. พัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 7.2 ครู คณาจารย์และบุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

4. สร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ โดยยึดหลัก
สมรรถนะเป็นฐาน
เพ่ือเป็นแรงจูงใจและ
ธ ารงรักษาไว้ซ่ึงบุคล
กรท่ีมีคุณภาพ 

- ร้อยละของครู คณาจารย์
และบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ 
 
 

10 15 20 25  75. โครงการ
พัฒนาการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

1,050,000 1,350,000 1,470,000 1,470,000  

- จ านวนโครงการศึกษาดู
งานเฉพาะด้าน ในและ/หรือ
ต่างประเทศ 

1 1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 76. โครงการศึกษาดู
งานเฉพาะด้าน ในและ/
หรือต่างประเทศ  

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000  
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พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8. ด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี 8.1 ผลการด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกเพ่ือรองรับ
โครงการพิเศษและมี
ความเร่งด่วน 

- ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมพิเศษท่ีใช้ระบบและ
กลไกท่ีพัฒนาข้ึนด าเนินการ
บรรลุผลตามเป้าประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 
 
 

100 100 100 100  77. โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษ
เร่งด่วน ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย และนโยบาย
ภาครัฐ 

520,000 170,000 170,000 170,000  
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พันธกิจท่ี  5. บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8. ด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี 8.1 ผลการด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

2. ออกกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศท่ี
เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
และจัดสร้าง
ฐานข้อมูลรองรับ 

- ร้อยละของกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ท่ีใช้งาน
ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

100 - - -  78. โครงการยกร่าง 
ทบทวน ก าหนดกฎ 
ระเบียบ เพ่ือใช้ในโครงการ
พิเศษเร่งด่วน ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย และนโยบาย
ภาครัฐ 

520,000 170,000 170,000 170,000  



คณะท างานเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

1. ที่ปรึกษาคณะท างาน 

1.1 ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.2 ผศ.ดร.สุราษฎร์  พรมจันทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1.3 นางณัฏฐี  ศรีสวัสด์ิ  ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา 

1.4 นายเชือบ จิตสามารถ   กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

1.5 นายสกนธ์  ชุมทัพ  อดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ส านักงาน 

ลูกเสือแห่งชาติ 

2. คณะท างานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  1 

2.1 นายภักดี  ธุระเจน   ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

2.2 นายวีระศักด์ิ  อินทร์กลับ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 

2.3 นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

2.4 นางเนาวรัตน์  รัตนพันธ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

2.5 ร.ท.สมพร  ปานด า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล 

2.6 ว่าที่ ร้อยตรีกิตติ  บรรณโศภิษฐ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

2.7 นายสุรพล  โชติธรรมโม  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2.8 นางจ าเรียง  หนูด า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 

2.9 นายประเวศร์  เด่ียววานิช  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ 

ต่อเรือนครศรีธรรมราช 

2.10 นายธงไชย  รัตนสุวรรณ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

2.11 นายสมนึก  สุชาติพงษ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 

2.12 นายประสงค์  อยู่ทอง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

3. ผู้ช่วยคณะท างานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  1 

3.1 นายธวัชไชย  ลิ้มสุวรรณ ครูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

3.2 นายเกียรติศักด์ิ  เส้งพัฒน์  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

3.3 นายชาญชัย  แฮวอู   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

3.4 นายจิระพงษ์  อ่อนหนู   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 



3.5 นายพรชัย  สระศรีสุวรรณ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

นครศรีธรรมราช 

3.6 นายสุรินทร์  บุญสนอง  ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

นครศรีธรรมราช 

3.7 นางจริยา  เอียบสกุล   ครูวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

3.8 นายสุทธิชัย  ไตรเมศวร์  ครูวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

3.9 นายสิริพงศ์  เพชรนาค  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

3.10 นางสาวจินตนา  ถ้ าแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

3.11 นางทรงนคร  การนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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