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รายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง 

ยุทธศาสตร์และขอ้เสนอแนวทางในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) 
 
 
 
 

ของ 
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักกรรมาธิการ ๓ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 



นายตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการการศกึษา  วุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน 
กรรมาธิการ 

 

นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่อง 

พลเอก ประสาท  สุขเกษตร 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 

นายออน  กาจกระโทก 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

นายเฉลา  พวงมาลัย 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

นายพีระศักดิ์  พอจิต 
ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

นายพิศาล  มาณวพัฒน์ 
กรรมาธิการ 

พลเอก สสิน  ทองภักดี 
กรรมาธิการ 

 

นางสุนี  จึงวิโรจน ์
กรรมาธิการ 

 

นายทรงเดช  เสมอค า 
กรรมาธิการ 

 

รองศาสตราจารย์ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร 
กรรมาธิการ 

 

นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 
กรรมาธิการ 

 

นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล 
กรรมาธิการ 

 



 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  คณะกรรมาธกิารการศึกษา  วฒุิสภา          
ที ่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/(ร ๕๗ )                     วันท่ี    ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓                       
เรื่อง   รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดท าหลักสูตร 
         อาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคตะวันออก  
         (Eastern Economic Corridor : EEC)  
        

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

 ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันอังคาร         
ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิ สภา  
เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาคณะหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา 
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติแต่ ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ ไม่อยู่ 
ในหน้ าที่ และอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ  การให้บริการทางการศึกษาส าหรับประชาชน  
โดยค านึงถึงความเป็นมาตรฐาน เป็นธรรมและทั่ วถึงเน้นความเป็นเลิศทางปัญญา วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นไทยบนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุ ข พิ จารณาศึกษา ติ ดตามเสนอแนะ และเร่ งรัด การปฏิ รูปประเทศ และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมาธิการคณะนี้
ประกอบด้วย  

๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. พลเอก อู้ด  เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา กรรมาธิการ 
๑๒. นายชาญวิทย์  ผลชีวิน กรรมาธิการ 
๑๓. นายณรงค์  อ่อนสอาด กรรมาธิการ  
๑๔. นายพิศาล  มาณวพัฒน์ กรรมาธิการ 
๑๕. พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมาธิการ 
๑๖. นางสุนี  จึงวิโรจน์ กรรมาธิการ 

อนึ่ง เมื่อวันพุธ... 

(ส าเนา) 
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อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา ได้ขอลาออก
จากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๑๙           
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีประชุมได้มีมติตั้ง นายเฉลิมชัย  
เฟ่ืองคอน เป็นกรรมาธิการสามัญ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่าง และมีมติตั้ง
กรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษาเพิ่ม ๓ ต าแหน่ง ได้แก่  

๑. นายทรงเดช  เสมอค า   
๒. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  
๓. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ได้ขอลาออกจากการเป็น
กรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา และในคราวการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 
เป็นกรรมาธิการสามัญ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่าง  

ต่อมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์  อ่อนสะอาด ได้ขอลาออก
จากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา และเมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓         
พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สารสมบัติ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา 
เช่นเดียวกัน จึงส่งผลให้ปัจจุบันคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย  

๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พลเอก อู้ด  เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 ๑๐. นายพิศาล  มาณวพัฒน์ กรรมาธิการ  
 ๑๑. พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมาธิการ 
 ๑๒. นางสุนี  จึงวิโรจน์ กรรมาธิการ 
 ๑๓. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน กรรมาธิการ 
 ๑๔. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมาธิการ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ 
 ๑๖. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมาธิการ 
 ๑๗. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล กรรมาธิการ 

บัดนี ้คณะกรรมาธิการ... 
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 บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทาง
ในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘  

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุม         
วุฒิสภาต่อไป 

        

  (ลงชื่อ)     ตวง   อันทะไชย 
    (นายตวง  อนัทะไชย) 
    ประธานคณะกรรมาธิการการศกึษา วุฒิสภา 
 

 
ส าเนาถูกต้อง 

  
 

(นางอ าพรรณนี  ปินตาวงศ์) 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธกิารการศึกษา 
ส านักกรรมาธกิาร ๓ ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา         
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗ - ๘                  นพรินทร์ พิมพ์  
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๘                              อ าพรรณนี/เจตจ านงค ์ทาน 



 



(ก) 
 

รายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง  

ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจดัท าหลกัสตูรอาชีวศกึษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับ
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ของคณะกรรมาธกิารการศกึษา วุฒิสภา  
----------------------------------------- 

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันอังคาร         
ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาคณะหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา 
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติแต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ ไม่อยู่ 
ในหน้าที่และอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ  การให้บริการทางการศึกษาส าหรับประชาชน  
โดยค านึงถึงความเป็นมาตรฐาน เป็นธรรมและทั่วถึงเน้นความเป็นเลิศทางปัญญา วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นไทยบนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข พิจารณาศึกษา ติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษา เรื่อง “ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทาง    
ในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC)” และได้จัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ซึ่งปรากฏผล ดังนี้ 

๑. การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา        
ตามค าสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
  ๑. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒. นายทรงเดช  เสมอค า   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
        คนที่หนึ่ง  
  ๓. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
        คนที่สอง  
  ๔. นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ   อนุกรรมาธิการ 
  ๕. นายพันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ  อนุกรรมาธิการ 
  ๖. นายสัมพันธ์  เย็นส าราญ   อนุกรรมาธิการ 
  ๗. นายสถิต  ส าราญสุข   อนุกรรมาธิการ 
  ๘. นายกมล  พิณรัตน์   อนุกรรมาธิการ 
  ๙. นางสาวชมพูนุช  บัวบังศร  อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  วชิรวราการ อนุกรรมาธิการ 

 



(ข) 
 

 ๑๑. นางอร่ามศรี  อาภาอดุล   อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
 ๑๒. นายนพรินทร์  ไทยถาวร   อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๓. นายเฉลา  พวงมาลัย   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๔. นายบุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์เจิดหล้า สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โยธิน  ศรีโสภา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๘. พลตรีหญิง อุษณีย์  เกษมสันต์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๙. นายคม  แรงสูงเนิน   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๐. นายเฉลิมกิตต์  กวินท์วรวัฒน์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๑. นายวรรณ์มงคล  ศิลาประเสริฐ  ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๒. นางณัทภัสสร  สนั่นไหว   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 โดยให้คณะอนุกรรมาธิการนี้มีอ านาจหน้าที่ 
 ๑. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา       

สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษา ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษา        
ของรัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  

 ๒. ศึกษาและติดตามการด าเนินนโยบาย งบประมาณ แนวทางและกระบวนการ       
ในการส่งเสริมการสนับสนุน การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา และการพัฒนาอาชีวศึกษา 
ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

 ๓. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายด้านการอาชีวศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
และอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดจากการบังคับใช้
กฎหมาย ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

 ๔. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการการศึกษามอบหมาย เพ่ือน าผล           
การพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ต่อไป 

๒. วิธีการพิจารณาศึกษา 
๒.๑ การประชุม 
   คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและสภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การสะท้อนประเด็นปัญหาจากผู้ที่คณะอนุกรรมาธิการเชิญเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ดังนั้น จึงได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาในประเด็นดังกล่าว รวม ๗ 
ครั้ง ดังนี้ 
 - การประชุม ครั้งที ่๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที ่๙/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



(ค) 
 

๒.๒ การเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
  - ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
    ๑) นางสาวทัศนีย์  เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ สายงานพัฒนาพ้ืนที่ 
     และชุมชน  
    ๒) นายศิวะ  หงส์นภา  ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน 

ประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 

    ๓) นางสาวธัชพร  อรรถวรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงานการลงทุน 
    และความร่วมมือระหว่างประเทศ  

     - สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย         
       ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
         ๑) รองศาสตราจารย์จอมพงศ์  มงคลวนิช  ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมฯ 
       ๒) นายอดิศร  สนิประสงค์        นายกสมาคมฯ 
       ๓) นายชาญณรงค ์ ลกัษณียนาวนิ       เลขาธกิารสมาคมฯ 
       ๔) นายธติิ  มหบุญพาชัย        อปุนายกสมาคมฯ ฝ่ายกฎหมาย 

๒.๓ การเดินทางไปศึกษาดูงาน 
   - ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

๒.๔ การพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัต/ิกฎหมาย 

  ๑) รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๒) พระราชบญัญตัิการอาชวีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๓) พระราชบญัญตัิเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ข้อบังคับ/นโยบาย/ยุทธศาสตร ์
   ๑) ข้อบังคับวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐. 
   ๓) ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  
    ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) 
   ๔) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูป 
    การศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
   ๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
    (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   ๖) ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
    นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
    ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 



(ง) 
 

   ๗) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
    (โดยนายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
   ๘) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
     (องค์การมหาชน) 

๓. ผลการพิจารณาศึกษา 
 คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษา เรื่อง “ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทาง       

ในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC)” โดยได้พิจารณามอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา
พิจารณาศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๔ บท ดังนี้ 
  บทที่ ๑ บทน า 
  บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษา 
        ฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
        (Eastern Economic Corridor : EEC) 
  บทที่ ๔ สรุปผลการพิจารณาศึกษา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  บรรณานุกรม 
  คณะกรรมาธิการได้มีมติเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ยุทธศาสตร์       
และข้อเสนอแนวทางในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะเพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา         
ได้ด าเนินการจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงขอน าเสนอรายงานการพิจารณา
ศึกษาดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการตามรายงานท้ายนี้ เพื่อให้วุฒิสภา
ได้โปรดพิจารณา หากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาศึกษา รวมทั้งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว ขอได้โปรดแจ้งไปยังรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนสืบไป 
 

 

 

         (นายออน  กาจกระโทก) 
   เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วฒุิสภา  

   



บทสรุปผู้บริหาร 
 

การพิจารณาศึกษาในประเด็นการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพ่ือรองรับ
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบัน แนวคิด ที่มา สภาพปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดจากการจัดท า การออกแบบหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคแรงงาน โดยจะพิจารณาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม ๔ ภาคส่วน ได้แก่ โครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) และสถานประกอบการ สรุปหลักการที่ส าคัญได้ ดังนี้ 

๑) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มี ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี
ศักยภาพและเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New - Growth Engine) ของประเทศไทย และสามารถ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) อุตสาหกรรมเดิม (First           
S-Curve) ได้แก่  อุตสาหกรรมยานยนต์แห่ งอนาคต  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  และ            
๒) อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ การแพทย์ 
ครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ดิจิทัล จากข้อมูลความต้องการก าลังคนรวมในโครงการ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน ๑๐ อุตสาหกรรม ระหว่าง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ โดยแยก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม มีรายละเอียดแตล่ะกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ (๑) ยานยนต์ทันสมัย ๕๓,๗๓๘ อัตรา 
(๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ๕๘ ,๒๒๘ อัตรา (๓) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี  ๑๖ ,๙๒๐ อัตรา              
(๔) หุ่นยนต์ ๕,๑๙๘ อัตรา (๕) การบิน ๘,๐๗๖ อัตรา (๖) ดิจิทัล ๓๑,๘๗๗ อัตรา (๗) การแพทย์และ
สุขภาพครบวงจร ๑๑,๕๓๘ อัตรา (๘) ระบบราง ๒๔,๒๔๖ อัตรา (๙) พาณิชย์นาวี ๓,๐๘๕ อัตรา และ
(๑๐) โลจิสติกส์ ๒๑,๙๘๒ อัตรา ซึ่งพบว่ายังไม่มีข้อมูลความต้องการก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก  

ประเด็นจ านวนอัตราก าลังคนแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ความต้องการก าลังคน      
ในแต่ละปีเพ่ิมขึ้นเป็นอัตราก้าวหน้า ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความต้องการอัตราก าลังคนน่าจะต้องการคน
เป็นจ านวนมากในปีแรก และมีจ านวนลดลงในปีต่อ ๆ ไป ที่ก าลังคนจะใช้ไปในการทดแทนอัตรา
ก าลังคนเดิมที่ออกไป มากกว่าการเพิ่มอัตราก าลังคนใหม่ อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวเป็นการพิจารณาอัตรา
ก าลังคนทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม แยกระดับการศึกษา แต่ไม่ระบุจ านวนก าลังคนในแต่ละต าแหน่งงาน 

ประเด็นด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
มีเป้าหมายการด าเนนิการเพียง ๓ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัด ๓ จังหวัดดังกล่าวยังขาดในเรื่องความพร้อม 
ท้ังดา้นหลักสูตร ครูผู้สอน วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งผู้เรียนจากคนในพ้ืนที่ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ 



(๒)  
 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) จะเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุน  (demand-driven) โดยจากการส ารวจ       
ความต้องการก าลังคนใน ๗ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ ๓ โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (รถไฟ
ความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ) จะมีความต้องการในระดับอาชีวศึกษา ๒๕๓,๑๑๔ คน ปริญญาตรี 
๒๑๓,๙๔๓ คน และปริญญาโท ๘,๖๑๗ คน ภายใน ๕ ปีข้างหน้า (ตามเป้าหมายการลงทุนที่ประเมินไว้
ก่อนเกิดการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)) โดยล าดับสาขาที่ตอ้งการมากท่ีสดุ
คือ Digital, Logistics, และ Intelligent Electronics ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเกือบร้อยละ ๕๐         
ของความต้องการบคุลากรเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และอีกประมาณกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นระดับ
อาชีวศึกษา ดังนั้น การพัฒนาก าลังคนในสายอาชีวศึกษา นอกจากจะเน้นการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาให้ทันสมัยและได้มาตรฐานในระดับสากลแล้ว ควรจะมีการเตรียมก าลังคนที่มีศักยภาพ        
จากสายอาชีวศึกษาเข้าสู่ระดับปริญญาตรีด้วย เนื่องจากความต้องการในโครงการเขตพัฒนาพิเศษ        
ภาคตะวันออก (EEC) ไม่น่าจ ากัดเฉพาะระดับปริญญาตรีในสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แต่จะ
รวมถึงระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เน้นการศึกษาในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) ด้วย มีงานวิจัยประยุกต์เพ่ือการพัฒนาด้านนวัตกรรม มีหลักสูตรแข็งแกร่งในสาขา 
STEM อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า         
พระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสิรินธร 
(SIIT) รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 
จึงอาจพิจารณาความเป็นไปได้ที่อาชีวศึกษาจะสร้างคนกลุ่มหนึ่งที่ เป็น Vocational Education 
Excellence เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ระดับปริญญาตรีทั้งสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และระดับ
ปริญญาตรี ในสาขา STEM ท่ีเกิดการต่อยอดจากอาชีวศึกษาไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูงในด้าน Digital, 
Robotics, Software Engineering, AI, Computer Science, Aeronautics, Biochemical, Bio-
engineering, Biotechnology ฯลฯ ซึ่งเป็นสาขาที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการ       
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงโครงการด้านนวัตกรรมที่ก าลังจะตามมาในอนาคต อาทิ 
EEC Innovation, EEC Digital Park, Smart City, Genomics Center ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีความส าคัญยิ่งที่จะร่วมมือกันในการประสานหลักสูตร การก าหนด
มาตรฐานคุณวุฒิที่เอื้อต่อการต่อยอดอาชีวศึกษาไปสู่ระดับปริญญาตรีในสาย STEM ได้ด้วย 

๓) ความส าเร็จท่ีส าคัญของการพัฒนาอาชีวศึกษา ส าหรับเป้าหมายหรือความส าเร็จ       
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา คือ employ ability เรียนจบแล้วมีงานท าตรงกับสาขาที่เรียน เกิดทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจัยหลักที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประสบความส าเร็จในการพัฒนา
อาชีวศึกษามาจาก (๑ ) ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชน โดยมีกรอบกฎหมาย
ระดับประเทศและมลรัฐเป็นตัวก ากับ (๒) หลักสูตร Work-Integrated learning หรือ WIL ที่เน้น        
การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงและสถานศึกษารู้ทันเทคโนโลยี          
เชิงพาณิชย์ที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ด าเนินการ
พัฒนาด้านการศึกษาที่เน้นความรู้ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะในวิชาชีพต่าง ๆ 
โดยท างานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



(๓)  
 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเอกชน สถาบันด้านวิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ประสานงานกลาง อย่างไรก็ดี การส่งเสริม
หลักสูตร WIL (Work-Integrated learning) อย่างมีประสิทธิภาพอาจยังไม่แพร่หลายมากนัก เพราะ
จะต้องมีภาคเอกชนซึ่งเป็นกลไกส าคัญเป็นตัวขับเคลื่อนด้วย  

๔) ผลผลิตบุคลากรสายอาชีวศึกษา และปริญญาตรีของไทย ยังไม่สามารถรองรับ       
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ เนื่องจากความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะไม่เพียงพอ หรือเรียนไม่ตรงสายงาน ซึ่งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) จึงได้มีแผนการพัฒนาทักษะแรงงานที่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเน้นเรื่อง New-Skill 
ปรับปรุงหลักสูตรการสอน การฝึกอบรมครู Up-Skill การฝึกอบรม เสริมความรู้ พัฒนาแรงงานที่มีอยู่ 
ให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน Re-Skill ฝึกอบรมบุคลากรที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการของภาคแรงงาน
หรือกลุ่มคนว่างงานที่มีศักยภาพเพ่ือ re-direct skill ของกลุ่มคนเหล่านั้น การด าเนินการตามแผนงานนี้   
ยังอยู่บนพ้ืนฐานของ demand-driven model กล่าวคือ นักลงทุนจะเป็นผู้ชี้ เป้าความต้องการ 
สามารถใช้งบประมาณฯ ในการฝึกอบรมพนักงาน และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการขอลดภาษีได้
ตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ/หรือ การ share cost 
ฝึกอบรมระหว่างภาครัฐกับบริษัท/นักลงทุน 

๕) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
โดยส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      
พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเมื่อพิจารณา
หลักสูตรทั้ง ๒ ระดับแล้วนั้น จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ชื่อหลักสูตรกย็ังคงใช้เหมือนเดิม
เป็นส่วนใหญ่ แต่ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร 
เช่น แยกประเภทวิชาพาณิชยนาวี แบ่งเป็น ๓ สาขาวิชา คือ การเดินเรือ เทคนิคเครื่องกลเรือ และ       
อีเล็กทรอเทคนิคอล ที่แต่เดิมอยู่ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประมง และมีการเพ่ิมหลักสูตรขึ้นใหม่       
๑ หลักสูตร แต่ในโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงลักษณะรายวิชา พบว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
มาตรฐานอาชีพที่ระบุเป็นสมรรถนะตามความต้องการของเจ้าของอาชีพ และยังไม่สอดคล้องกับ         
ความต้องการของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ไปร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา       
กับสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถด าเนินการจัดท าหลักสูตรได้คล่องตัว และรวดเร็วกว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

๖) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรให้ความส าคัญ ในส่วนของ      
ความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสังกัด และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กลุ่มอาชีพแต่ละสาขาวชิา
ในแต่ละหลักสูตร ตัวแทนผู้สอนในวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยต้องพิจารณาตัวแทน       
ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์นั้น ๆ ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และต้องมีการจัดท าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างมีระบบ เพ่ือน าไปสู่การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามความต้องการ            
ของตลาดแรงงาน โดยค านึงถึงความยืดหยุ่น และความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาที่มีหลายประเภท 
เช่น วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัย
การอาชีพ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการต้องการ 



(๔)  
 

๗) ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา
ต้องท าหน้าที่ประสานความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ หลังจากที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรแล้ว การน าหลักสูตร          
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้อง
ค านึงถึงความพร้อมในทุกด้าน โดยก่อนที่จะให้เปิดการเรียนการสอนต้องจัดให้มีหน่วยงานประเมิน 
ความพร้อมของสถานศึกษาในการขอเปิดหลักสูตรก่อนที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        
จะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาอาชีวศึกษารับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขานั้น ๆ นอกจากนี้ ในส่วนของ
หลักสูตรอาชีวศึกษาที่ไม่มีผู้สมัครเข้าเรียนและสถานประกอบการไม่มีความต้องการในสาขาวิชา
เหล่านั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจะปิดหลักสูตร หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความ
ทันสมัย และสอดคล้องตามบริบทปัจจุบันแทนหลักสูตรเดิม 

๘) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ต้องสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานอาชีพให้ได้
มาตรฐานสากล การรับรององค์การที่มีหน้าที่ ในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
รวมถึงการเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ  โดยต้องร่วมมือกับ
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการจัดท ามาตรฐานอาชีพให้ครบทุกสาขาอาชีพ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องน าเอามาตรฐานอาชีพไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร      
ฐานสมรรถนะ  

 ๙) สถานประกอบการในเขตพ้ืนที่ของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ต้องให้ความร่วมมือในการก าหนดจ านวนและปริมาณความต้องการก าลังคน ร่วมจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
และพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานหรือฝึกภาคปฏิบัติในระบบทวิภาคี พร้อมการรับ
นักศึกษาในระบบดังกล่าวเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

จากการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงสถิติ และแนวโน้มการคาดการณ์
ต่าง ๆ คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณาศึกษา
และแสวงหาแนวทางในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต้องท าการสรุปผลความต้องการ
ก าลังคนให้มีความชัดเจน โดยระบุเป็นต าแหน่งงาน สมรรถนะ และจ านวนที่ต้องการในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา น าข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ       
ในพ้ืนที่โครงการ 

๒) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต้องพิจารณาถึงหลักการส าคัญ       
ในการพัฒนาก าลังคน โดยให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่อยู่ในก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษ       
ภาคตะวันออก (EEC) มีความต้องการ และไม่ควรจ ากัดเฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ ๓ จังหวัด 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เท่านั้น 



(๕)  
 

๓) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต้องท าความร่วมมือกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาหอการค้าไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือให้ เกิด
กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

๔) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องกระจายอ านาจกับสถาบันอาชีวศึกษา       
ในการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ โดยมีส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ให้การสนับสนุน       
ในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร และการประสานความร่วมมือ จะท าให้ได้หลักสูตรที่เป็นไป
ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และความพร้อมของสถานศึกษา สอดคล้องกับความต้องการก าลังคน        
โดยการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา ควรเน้นในเรื่องสมรรถนะของผู้เรียนเป็นหลัก และต้องมีการ  
บูรณาการตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยไม่จ าเป็นต้องไปจัดการสอนหรือจัดการฝึกอบรมเพ่ิมเติม         
แต่ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
ระดับแล้วก็จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบที่หน่วยงานระดับชาติได้ก าหนดขึ้น 

๕) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องมีการประเมินความพร้อมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดที่น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร         
ต้องมีครูที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้น ๆ และมีจ านวนเพียงพอ รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ และ
วัสดุฝึกให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่จะฝึกปฏิบัติงานในแต่ละชั้นปี  รวมถึงความร่วมมือกับ       
สถานประกอบการที่จะเข้ามามีบทบาทในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานระบบทวิภาคี โดยที่
สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องผ่านการประเมินความพร้อมก่อนการรับนักศึกษา 

๖) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องมีแผนในการพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และควรต้องมีการวิจัยเพ่ือหารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาซึ่งมีความแตกต่างกัน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผู้สอน
ให้มีแนวทางการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพได้ ดังนั้น ในการพัฒนาครูจึงต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนและมีความต่อเนื่อง มีงบประมาณรองรับ อาทิ  การให้
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู การจัดฝึกอบรม training the trainers สนับสนุนให้ครูได้เข้าร่วมสัมมนา
ด้านเทคโนโลยี จัดคอร์สหรือหลักสูตรในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้ครูอาชีวศึกษา และการมี
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ค าแนะน าและฝึกอบรมครูอาชีวศึกษา ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโลกทัศน์และ
ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ครู โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศไทยยังเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม        
จากต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนา        
การเรียนการสอน เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่รู้ทันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เหมือนที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เคยส่งครูเข้าร่วมการฝึกอบรม
กับผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธรณรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร ตามโครงการของกระทรวง         
การต่างประเทศ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒  

๗) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ       
ในการวัดและประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ต้องมีแผนการพัฒนาครูผู้สอนให้เข้าใจรูปแบบการวัดและ
ประเมินสมรรถนะท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพ เพ่ือน าไปใช้วัดและประเมินอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม 



(๖)  
 

๘) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากจะมุ่ งพัฒนาหลักสูตร           
ตามความต้องการของผู้ใช้แล้วนั้น ต้องให้ความส าคัญกับการจัดหาครูผู้สอนให้เพียงพอในแต่ละสาขา
วิชาชีพที่เปิดการเรียนการสอน โดยต้องเร่งรัดการหาอัตราครูทดแทนการจ้างในต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน เพราะหากครูเกิดความไม่มั่นคงในอาชีพ และได้รับค่าตอบแทน        
ท่ีไม่เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษา จะขาดความภูมิใจในอาชีพที่ท าอยู่  ถึงแม้จะพัฒนาหลักสูตรที่ดี        
แต่ขาดครูที่มีความรู้ความสามารถ และจิตวิญญาณในการเป็นครู ก็ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
เหมือนเช่นที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน 

๙) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการก าลังคนของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และมาตรฐานอาชีพ       
ของสถาบันคุณวุฒวิชิาชีพ (องค์การมหาชน) หรือต าแหน่งงานที่ผู้ประกอบการก าหนด ปรับชื่อหลักสูตร
ให้มีความทันสมัย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

๑๐) กลุ่มอาชีพ ภาคประกอบการ และสถานประกอบการ ต้องเข้ามามีส่วนร่วม         
พัฒนาหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา เพราะสถานประกอบการจะสามารถสะท้อนถึงความต้องการ               
ในการก าหนดมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะของผู้เรียนว่าต้องการผู้เรียนในลักษณะใด เพ่ือให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาจะได้พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ       
ได้หลังส าเร็จการศึกษา และสถานประกอบการตอ้งน าสมรรถนะของผู้เรียนมาเป็นเงื่อนไขและเป็นกลไก
ส าคัญในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้เรียนได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะ ก็จะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

๑๑) กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
มากกว่าครึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตมากกว่าการใช้แรงงานคน โดยการศึกษา       
ในสาขา STEM จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการเขตพัฒนาพิเศษ         
ภาคตะวันออก (EEC) ได้มากขึ้น ซึ่งการศึกษาในสาขาเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ที่มีหลักสูตร STEM และส่วนใหญ่จะมีความร่วมมือและโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาชั้นน า
ต่าง ๆ ทั่วโลก และมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ทันกับสถานการณ์ จึงอาจพิจารณาว่า  หากจะมี
โครงการจับคู่ระหว่างสถานศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับมหาวิทยาลัยที่มีการจัด
หลักสูตร STEM ในลักษณะโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง เพื่อช่วยประคองให้การพัฒนาอาชีวศึกษาในสาย
เทคโนโลยีเดินหน้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นโอกาสที่จะคัดเลือกนักศึกษาสายอาชีวศึกษาที่มี
ความโดดเด่นให้สามารถก้าวไปสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีสาย STEM อันเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการก าลังคนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้เป็นอย่างดี 

๑๒) ประเทศไทยย่อมได้รับผลกระทบจาก  New Normal ในระบบเศรษฐกิจโลก
ภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การจัดเตรียมก าลังคนเพ่ือรองรับ
การลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคตจะต้องทันกับการปรับเปลี่ยน
ทิศทางของอุตสาหกรรม การลงทุน เทคโนโลยี และวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ การประสานงานอย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลักเพ่ือผลักดันให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนาการศึกษา        
เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในยุค New Normal จึงมีความส าคัญยิ่ง  
โดยเฉพาะความรว่มมือหลักระหวา่ง ๔ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ 



(๗)  
 
ยังรวมไปถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และภาคเอกชน        
ในระดับนโยบาย ควรมีส่วนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ โดยค านึงว่า
จุดประสงค์หนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) คือ การสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่โลกก าลังหมุนอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคนวัตกรรมและดิจิทัล 
ก าลังคนสายพันธุ์ EEC จึงจะเป็นกลุ่มคนน าร่องที่ส าคัญ สถานการณ์ปัจจุบันถึงเวลาแล้วที่จะให้
ความส าคัญกับการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาจากต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทางส าหรับ
ก าลังคนสายพันธุ์ EEC ดังเช่นที่ประเทศเวียดนามได้ด าเนินการและประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 



 



 

 

 
ค ำน ำ 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ด้วยการพัฒนาหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”              
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยหลักการของประเทศไทย ๔.๐ จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่มีหลักการ
และแนวคิด คือ การเปลี่ยนการผลิตสินค้าแบบ “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าในเชิง “นวัตกรรม” และ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยระบบ
เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในเรื่องต่าง ๆ ทั้งระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง แม้กระทั่ง
ในระบบแรงงานที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รัฐบาลได้มีจัดท าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ท่ีมีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวม
ในการส่งเสริมการลงทุน โดยระยะแรกจะเป็นการยกระดับพ้ืนที่ในเขต ๓ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเน้นการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม         
ในลักษณะของอุตสาหกรรมสะอาด ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม (Value 
Added) ส่งผลให้เกิดความต้องการก าลังคนเพ่ิมมากขึ้น และเกี่ยวพันกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
ในปัจจุบันซึ่งหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ตอบสนองต่อความต้องการก าลังคน
ของสถานประกอบการ คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา        
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล        
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสวงหาแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดท าหลักสูตร
อาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการจัด       
การเรียนรู้ที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้เป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ และ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป  

ขอขอบคุณอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาที่ได้ช่วยระดมความคิดเห็นต่าง ๆ ขอบคุณ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่าที่มี 
และมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละและมีความอุตสาหะเป็นที่ตั้ง อันส่งผลให้การจัดท ารายงานการพิจารณา
ศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเจตนารมณ์ 

  

  (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร) 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
   ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 



 



 

 

สารบัญ 

หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร                (๑) - (๗) 
ค าน า                     (๙) 
สารบัญ                    (๑๑) 
บทท่ี  ๑ บทน า            ๑ 

๑.๑ ความเปน็มาและสภาพปัญหา        ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศกึษา              ๔ 
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา         ๕ 
๑.๔ วิธกีารด าเนินการศึกษา         ๕ 
๑.๕ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ         ๖ 
๑.๖ ค าอธบิายค าย่อและนิยามศัพท์เฉพาะ       ๖ 

บทท่ี  ๒ ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และขอ้มูลที่เกีย่วข้อง     ๙ 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐       ๙ 
๒.๒ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ๑๑ 
๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา      ๑๓ 
๒.๔ นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี)   ๑๙ 
๒.๕ นโยบายของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทปีสุวรรณ)  ๒๒ 
๒.๖ พระราชบัญญัตกิารอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑     ๒๒ 
๒.๗ ยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบตัขิองส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร ์

  การผลิตและพฒันาก าลังคนอาชวีศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) ๒๕ 
๒.๘ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ๒๗ 
๒.๙ ศูนย์ประสานงาน EEC (Eastern Economic Corridor)    ๔๓ 
๒.๑๐ กรอบมาตรฐานคุณวฒุิวิชาชีพของสถาบนัคุณวุฒวิิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ๕๑ 
๒.๑๑ การวิจัยและพัฒนารปูแบบการพัฒนาหลักสตูรและการจดัการเรียนการสอน 

ฐานสมรรถนะตามกรอบคณุวุฒแิหง่ชาติ      ๖๐ 
บทท่ี  ๓ ยุทธศาสตร์และขอ้เสนอแนวทางในการจดัท าหลักสตูรอาชวีศึกษาฐานสมรรถนะเพ่ือรองรับ 

  โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ๖๕ 
๓.๑ ความเป็นมาในการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ๖๕ 
๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ EEC  ๗๔ 
๓.๓ สถานการณ์และสภาพปัญหาในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ 

และการประเมินผลหลักสูตร       ๗๖ 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
๓.๔ การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
      (Eastern Economic Corridor : EEC) เปรียบเทียบกับหลักสูตรอาชีวศึกษา  
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      ๗๙ 
๓.๕ ความเชื่อมโยงของมาตรฐานอาชีพไปสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ๘๒ 
๓.๖ แนวทางการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะเพ่ือรองรับโครงการ 
      เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  ๘๗ 

บทท่ี ๔ สรุปผลการพิจารณาศึกษา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ     ๘๙ 
๔.๑ สรุปผลการพิจารณาศกึษา        ๘๙ 
๔.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ        ๙๓ 

บรรณานุกรม           ๙๗ 



 

 

บทที่ ๑  
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 
ประเทศไทย ๔.๐ เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ส ำคัญที่จะน ำพำประเทศไทยให้หลุดพ้นจำกกับดัก

ประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง กับดักควำมเหลื่อมล  ำ และกับดักควำมไม่สมดุล พร้อม ๆ กับกำรเปลี่ยนผ่ำน
ประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้
ในแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งควบคู่ไปกับกำรเชื่อมโยง            
กับประชำคมโลก ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคน 
โดยหลักกำรของประเทศไทย ๔.๐ จะปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงระบบเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่มีหลักกำรและแนวคิด คือ กำรเปลี่ยนกำร
ผลิตสินค้ำแบบ “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้ำในเชิง “นวัตกรรม” และปรับเปลี่ยนกระบวนกำรขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรขับเคลื่อนประเทศด้วยระบบเทคโนโลยี จำกสถำนกำรณ์โลก            
ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันในเรื่องต่ำง ๆ ทั งระบบเศรษฐกิจ 
กำรเมือง กำรปกครอง แม้กระทั่งในระบบแรงงำนที่มีคุณภำพและมีสมรรถนะทำงวิชำชีพเฉพำะด้ำน
เพ่ือกำรสร้ำงโอกำสด้ำนต่ำง ๆ ทั งโอกำสในระบบกำรผลิตของภำคอุสำหกรรม โอกำสกำรเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย ทั งนี  ก็เพื่อกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของหน่วยงำนหรือองค์กรในกำรแย่งชิง
ควำมได้เปรียบในเชิงธุรกิจที่ด ำเนินอยู่ ดังนั น กำรจัดกำรศึกษำก็ต้องตอบโจทย์ต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลง
ของสถำนกำรณ์ในช่วงปัจจุบันอันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศในภำพรวมด้วย 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญ มีเป้ำหมำย          
กำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนแนวคิด ๓ ประกำร ได้แก่ 
(๑) ต่อยอดอดีต (๒) ปรับปัจจุบัน และ (๓) สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือกำรพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภำพ โดยกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถำบันทำงสังคมร่วมปลูกฝังค่ำนิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม           
ที่ให้ควำมส ำคัญในกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่นมำร่วม
ขับเคลื่อน กำรลดควำมเหลื่อมล  ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญ        
ทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ ๗ ประเด็น คือ (๑) ระบบกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมำย          
ที่เกี่ยวข้อง (๒) กำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (๓) กำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ          
(๔) กลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู อำจำรย์ (๕) กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ (๖) กำรปรับโครงสร้ำงของหนว่ยงำนในระบบ
กำรศึกษำเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ (๗) กำรศึกษำและ          
กำรเรียนรู้ด้วยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 



 ๒  
 

 

ประกอบกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)          
มีหลักกำรส ำคัญที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ดังนี  ๑) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ต่อเนื่องมำตั งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำร 
กำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
คนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและมีที่ยืนให้กับทุกคน       
ในสังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุขและอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ ในขณะที่ระบบ เศรษฐกิจของ
ประเทศก็เจริญเตบิโตอย่ำงตอ่เนือ่ง มีคุณภำพ และมีเสถียรภำพ กำรกระจำยควำมมั่งคั่งอย่ำงทั่วถึงและ
เป็นธรรม เป็นกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ชุมชนวีถีชีวิต 
ค่ำนิยม ประเพณีและวัฒนธรรม ๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและ          
สุขภำวะที่ดีส ำหรับคนไทย พัฒนำคนให้มีควำมเปน็คนที่สมบูรณ์มวีินยั ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและมีคุณธรรม พัฒนำคนในทุกช่วงวัยและ
เตรียมควำมพร้อมคนเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
และคุ้มค่ำภำยใต้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของประชำกรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มี
ศักยภำพสูง ภำยใต้เงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้ำงประชำกร
สังคมผู้สูงวัยที่สมบูรณ์เมื่อสิ นสุดแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) จ ำนวนประชำกรวัยแรงงำนลดลงต่อเนื่องมำตั งแต่ปี ๒๕๕๘ และเกิดกำรขำดแคลนแรงงำน 
ผลิตภำพแรงงำนต่ ำ คุณภำพคนยังมีปัญหำในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต 
ตั งแต่พัฒนำกำรไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค่อนข้ำงต่ ำ แรงงำน         
มีปัญหำทั งในเรื่อง องค์ควำมรู้  ทักษะ และทัศนคติที่ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดงำนและ
ผู้ประกอบกำร ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอำยุเองก็มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพ โดยที่จ ำนวนไม่น้อยที่ต้องพ่ึงพิง
ผู้อื่นในกำรด ำเนินชีวิต  

ดังนั น จุดเน้นกำรพัฒนำคนที่ส ำคัญในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีดังนี  ๑) กำรพัฒนำกลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี       
มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะทำงสังคม เพ่ือให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ          
๒) กำรหล่อหลอมให้คนไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภำวะ
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส ำนึกที่ดตี่อสังคมส่วนรวม ๓) กำรพัฒนำทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถของคน มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย เพ่ือวำงรำกฐำนให้เป็นคน         
มีคุณภำพในอนำคต กำรพัฒนำทักษะต่ำง ๆ สอดคล้องกับควำมต้องกำรในตลำดแรงงำนและทักษะ        
ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตำมควำมเหมำะสม เช่น เด็กวัยเรียน
และวัยรุ่น พัฒนำทักษะกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั งกำรให้ควำมส ำคัญ        
กับกำรพัฒนำให้มีควำมพร้อมในกำรต่อยอดพัฒนำทักษะในทุกด้ำน มีทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิต   
ที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน วัยแรงงำนเน้นกำรสร้ำงควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้อง       
กับตลำดงำนทั งในส่วนของทักษะขั นพื นฐำน ทักษะเฉพำะในวิชำชีพ ทักษะในกำรเป็นผู้ประกอบกำร        
รำยใหม่ ทักษะกำรประกอบอำชีพอิสระ วัยสูงอำยุ  เน้นพัฒนำทักษะที่เอื อต่อกำรประกอบอำชีพ          
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ที่เหมำะสมกับวัยและประสบกำรณ์ ๔) กำรเตรียมควำมพร้อมของก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ในกลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนำคตอย่ำงมีนัยส ำคัญ ๕) กำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ        
ขั นพื นฐำนทั งกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ปรับระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำ
คุณภำพครูทั งระบบ รวมทั งกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศในสำขำวิชำที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน พัฒนำระบบทวิภำคี หรือสหกิจศึกษำให้เอื อต่อกำรเตรียมคนที่มีทักษะด้ำนต่ำง ๆ ให้พร้อม
เข้ำสู่ตลำดแรงงำน นอกจำกนี  ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงปัจจัยแวดล้อม ที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทั งสื่อกำรเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย (แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน 
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค       
ทำงสังคม และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังกล่ำว 
รัฐบำลได้มีจัดท ำโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศำสตร์ภำยใต้นโยบำย
ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยกำรพัฒนำเชิงพื นที่ที่ต่อยอดควำมส ำเร็จมำจำกโครงกำรพัฒนำพื นที่บริเวณชำยฝั่ง
ทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งด ำเนินมำตลอดกว่ำ ๓๐ ปี ที่ผ่ำนมำ โดยในครั งนี 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) มีเป้ำหมำยหลักในกำรเติม
เต็มภำพรวมในกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซึ่งจะเป็นกำรยกระดบัอตุสำหกรรมของประเทศเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันและท ำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยำว โดยในระยะแรกจะเป็นกำรยกระดับพื นที่
ในเขต ๓ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ ให้เป็นพื นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก       
เพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกลไกกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรนโยบำยพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก โดยมีนำยกรัฐมนตรี
เป็นประธำน โครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรขับเคลื่อนภำคอุตสำหกรรมในลักษณะของอุตสำหกรรมสะอำด 
ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบหุ่นยนต์เข้ำมำท ำหน้ำที่ ซึ่งไม่ใช่อุตสำหกรรมหนักเหมือนที่ผ่ำนมำ  
ทั งกลุ่ม S-Curve เป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม (Value Added) ประกอบด้วย ๑) ยำนยนต์ทันสมัย 
๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ๓) กำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ๔) กำรเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภำพ และ ๕) กำรแปรรูปอำหำร ส่วนกลุ่ม New S-Curve เป็นอุตสำหกรรมที่ยกระดับ
มูลค่ำ (Value Shifted) ประกอบด้วย ๑) หุ่นยนต์ ๒) กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ๓) กำรบินและ      
โลจิสติกส์ ๔) เชื อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ และ ๕) ดิจิทัล รวมทั งกลุ่มอุตสำหกรรมอื่นตำมมติ
คณะรัฐมนตรี คือ ๑) กำรป้องกันประเทศ และ ๒) กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรศึกษำ 

หลักกำรส ำคัญ คือ เมื่อภำคอุตสำหกรรมมีกำรพัฒนำระบบกำรผลิตที่มีกำรน ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ำมำใช้ในภำคกำรผลิตมำกขึ น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มอุตสำหกรรมสะอำดแทบทั งสิ น 
ประกอบกับข้อมลูประมำณกำรควำมต้องกำรบุคลำกรในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖ นั น มีควำมต้องกำรจ ำนวนบุคลำกรมำกถึง ๔๗๕,๖๖๘ คน (ข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
นโยบำยพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก ณ มีนำคม ๒๕๖๓) ในขณะที่กำรจัดกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำที่เป็นอยู่ในช่วงปัจจุบันกลับมีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่ไม่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร        
ของภำคประกอบกำร กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนก็ยังคงเป็นแบบเดิมที่ไม่มีกำรปรับปรุงหลักสูตร
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กำรศึกษำให้สอดคล้องตำมบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ยังไม่เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
ที่ชี ให้เห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียน และยังไม่สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของคนพื นที่อีกด้วย
พระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับอำชีวศึกษำไว้ในมำตรำ ๔ กล่ำวคือ 
กำรอำชีวศึกษำ หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรศึกษำเพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพระดับ
ฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ประกอบกับมำตรำ ๖ ได้บัญญัติว่ำ “กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ ต้องเป็นกำรจัดกำรศึกษำในด้ำนวิชำชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพ       
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพให้สูงขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยน ำควำมรู้ในทำงทฤษฎีอันเป็นสำกลและ
ภูมิปัญญำไทยมำพัฒนำผู้รับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติและมีสมรรถนะจน
สำมำรถน ำไปประกอบอำชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอำชีพโดยอิสระได้” ซึ่งสอดคล้องกับ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั น กลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญของกำรพัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ จึงมิได้หมำยควำมถึงผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูผู้สอน ผู้บริหำร และผู้ก ำกับ
นโยบำยในสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำเท่ำนั น แต่หมำยรวมถึงสถำนศึกษำอื่น ๆ ซึ่งผลิตก ำลังคน
ทำงด้ำนอำชีวศึกษำ ผู้ประกอบกำรในตลำดแรงงำน กลุ่มผู้ประกอบอำชีพ ซึ่งเป็นก ำลังคนระดับฝีมื อ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีอีกด้วย ดังนั น เพื่อเป็นกำรสำนต่อและขับเคลื่อนกระบวนกำรต่ำง ๆ 
อันน ำไปสู่แนวทำงในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำให้สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรในกำรผลิตบุคลำกรอำชีวศึกษำควรต้องค ำนึงถึงสมรรถนะที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องมี         
ในแต่ละอำชีพ เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนอำชีพที่มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำ
มำตรฐำนอำชีพ คือ สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ควรน ำมำตรฐำนอำชีพในแต่ละอำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ กำรจัดกำรเรียน         
กำรสอนและกำรวัดและประเมินสมรรถนะของผู้เรียนอำชีวศึกษำ เพ่ือให้มีคุณสมบัติและมีสมรรถนะ
สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ทั งกลุ่มอุตสำหกรรม  
S-Curve และ New S-Curve และรองรับอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ นต่อไปในอนำคตด้วย          

คณะอนุกรรมำธิกำรกำรอำชีวศึกษำ ในคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ จึงเห็นสมควร
ที่จะต้องศึกษำ ทบทวน วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ เพ่ือหำแนวทำง          
ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และขอ้เสนอแนวทำงในกำรจัดท ำหลักสูตรอำชีวศึกษำฐำนสมรรถนะเพ่ือรองรับ
โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) รวมทั งกำรจัดท ำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอต่อ
รัฐบำล และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐำนในกำรน ำข้อเสนอต่ำง ๆ         
ไปปรับใช้ในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดท ำหลักสูตรอำชีวศึกษำที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำประเทศไทย         
ในยุค ๔.๐  ให้เกิดประสิทธิภำพท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำก ำลังคนของประเทศต่อไป  

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน แนวคิด ที่มำ สภำพปัญหำและ
อุปสรรคที่เกิดจำกกำรจัดท ำหรือกำรออกแบบหลักสูตรอำชีวศึกษำ กำรน ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียน        
กำรสอน กำรวัดและประเมินสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ 
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 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงในกำรปรับปรุงหรือกำรพัฒนำหลักสูตรให้เป็น
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ กำรน ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนอำชีวศึกษำ กำรวัดและประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียนให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนอำชีพ ท่ีส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นของสถำน
ประกอบกำร ภำคอุตสำหกรรม และภำคแรงงำน 
 ๑.๒.๓ เพ่ือหำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกำรก ำหนดนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ทำงด้ำนอำชีวศึกษำ และกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ๑.๒.๔ น ำข้อมูลที่ ได้จำกกำรพิจำรณำศึกษำ สรุปผล วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล       
พร้อมจัดท ำควำมเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และยกร่ำงเพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำข้อเสนอ
เชิงนโยบำย เพ่ือเสนอต่อวุฒิสภำ และหน่วยงำนทำงด้ำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องไปด ำเนินกำรให้เกิดผล
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
๑.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ 
          ในกำรพิจำรณำศึกษำ ทบทวน วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ       
เพ่ือหำแนวทำงในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และข้อเสนอแนวทำงในกำรจัดท ำหลักสูตรอำชีวศึกษำ       
ฐำนสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ครั งนี  เป็นกำรพิจำรณำศึกษำ
และวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน แนวคิด ที่มำ สภำพปัญหำและอุปสรรค ที่เกิดจำกกำรจัดท ำหรือ        
กำรออกแบบหลักสูตรอำชีวศึกษำ กำรน ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมิน
สมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพอันจะส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นของสถำนประกอบกำร ภำคอุตสำหกรรม  
และภำคแรงงำน เนื่องจำกหลักสูตรกำรศึกษำมีควำมส ำคัญต่อผู้เรียนที่จะต่อยอดไปสู่กำรมีงำนท ำ        
ของผู้เรียนหลังจบกำรศึกษำ ในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำนั นจะต้องร่วมกับหน่วยงำน         
ต่ำง ๆ ทั งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อออกแบบหลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียน         
กำรสอนเพ่ือผลิตบุคลำกรให้มีสมรรถนะและองค์ควำมรู้ตรงตำมควำมต้องกำรของภำคประกอบกำร   
อีกทั งยังเป็นกำรเตรียมบุคลำกรบุคลำกรด้ำนอำชีวศึกษำเพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ซึ่งจะส่งผลที่ดี          
ต่อกำรวำงแผนในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนของประเทศ ทั งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง
ของประเทศในภำพรวม 
 
๑.๔ วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 ๑.๔.๑ ศึกษำเอกสำรเผยแพร่และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๔.๒ ศึกษำเอกสำรงำนวิจัย บทควำม กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำในเรื่องที่สอดคล้องกัน 
 ๑.๔.๓ ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  
 ๑.๔.๔ เชิญผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือน ำเสนอข้อมูล 
เอกสำร และให้ควำมเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๔.๕ กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน และประชุมร่วมกันโดยกำรเชิญผู้แทนจำกหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูล เอกสำรเพ่ิมเติม และให้ควำมเห็นในประเด็นที่พิจำรณำศึกษำ 
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 ๑.๔.๖ น ำข้อมูลทั งหมดเข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประมวลผล และสรุป
ประเด็นควำมเหน็ในส่วนตำ่ง ๆ พร้อมด ำเนินกำรจัดท ำและยกร่ำงรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ 
 
๑.๕ ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๕.๑ คณะกรรมำธิกำรได้รับทรำบสภำพปัญหำและอุปสรรค รวมทั งแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ เพ่ือน ำไปก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และแนวทำงอันน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในกำรจัดท ำหลักสูตร
อำชีวศึกษำฐำนสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
 ๑.๕.๒ ผลจำกกำรศึกษำสำมำรถใช้เป็นข้อมูลพื นฐำนและแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย           
ในกำรสนับสนุนและกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ พร้อมแสวงหำมำตรกำรในกำรขับเคลื่อนกำรจัดท ำ
หลักสูตรอำชีวศึกษำฐำนสมรรถนะ เพ่ือรองรับโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)           
ที่สำมำรถขยำยผลไปสู่โครงกำรอืน่ ๆ ในลักษณะเดียวกันนี ได้ในอนำคต และสำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กำรอำชีวศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ๑.๕.๓ ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือกำรขยำยผลในกำรจัดท ำหลักสูตร
อำชีวศึกษำฐำนสมรรถนะในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั นสูง (ปวส.) เพื่อให้สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร อันน ำไปสู่กำรก ำหนดทิศทำง
และยุทธศำสตร์ในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมี
สมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มอุตสำหกรรมสมัยใหม่ ๆ ที่เกิดขึ นในประเทศตำมบริบทควำม
เปลี่ยนแปลง และรองรับกลุ่มอุตสำหกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ นในอนำคตด้วย 
 
๑.๖ ค ำอธิบำยค ำย่อและนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 สอศ. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

EEC   หมำยถึง Eastern Economic Corridor หรือ โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
   หรือ โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
สกพอ. หมำยถงึ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวนัออก 
สคช. หมำยถงึ สถำบนัคุณวุฒวิิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) 
ปวช. หมำยถงึ ประกำศนียบตัรวชิำชีพ 
ปวส.  หมำยถงึ ประกำศนียบตัรวชิำชีพชั นสูง 
ทล.บ หมำยถงึ เทคโนโลยีบัณฑิต หรือ ปรญิญำตรีสำยเทคโนโลยีและปฏิบตัิกำร  
หลักสตูร หมำยถงึ ประมวลรำยวิชำและกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องศึกษำให้เป็นไปตำมที่ได้ก ำหนด 
          ไว้ในกำรศกึษำนั น 
หลักสตูรอำชวีศึกษำ หมำยถงึ ประมวลรำยวิชำและกิจกรรมที่ผูเ้รียนจะต้องศึกษำให้เป็นไป 
       ตำมที่ก ำหนดไว้ มีผลสัมฤทธิ์ คือ สมรรถนะที่จะต้องใช้ 
       ในกำรประกอบอำชีพ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ หมำยถึง กระบวนกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ 

              กำรเรียนมีสมรรถนะตำมควำมต้องกำรของอำชีพ 
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กำรวัดและประเมินสมรรถนะ หมำยถึง กำรประเมินผู้เรียนให้มีควำมรู้สำมำรถปฏิบัติได้ 
         อย่ำงถูกต้องและมีเจตคติที่ดี  

สมรรถนะ หมำยถึง Competence หรอื ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัต ิ(Performance) ภำยใต ้
        เงื่อนไข (Condition) โดยใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทีร่ะบุไว ให้ไดมำตรฐำน 
        (Standard) ตำมเกณฑ์กำรปฏิบัติ (Performance Criteria) และมีหลักฐำน 
        กำรปฏิบตัิ (Evidence) ให้ประเมนิผลและตรวจสอบได  
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ หมำยถึง ประมวลรำยวิชำและกิจกรรมกำรศึกษำของผู้ เรียน ที่ยึด 
      ควำมสำมำรถของผู้เรียนเป็นหลัก กำรออกแบบหลักสูตร 
      ตำมแนวคิดนี  จะมีกำรก ำหนดเกณฑ์ควำมสำมำรถที่ผู้เรียน 
      พึงปฏิบัติ ได้หลักสูตรที่เรียกว่ำ หลักสูตรเกณฑค์วำมสำมำรถ 
      จัดท ำขึ นเพ่ือ ประกันว่ำผู้ที่จบกำรศึกษำระดับหนึ่ง ๆ จะมี 
      ทักษะและควำมสำมำรถในดำ้นตำ่ง ๆ  ตำมต้องกำร เป็นหลักสูตร 
      ที่ไม่ได้มุ่งถึงองคค์วำมรูห้รือเนื อหำวิชำที่อำจมีควำมเปลี่ยนแปลง 
      ไดตำมกำลเวลำ แต่จะมุ่งพัฒนำในด้ำนทักษะ ควำมสำมำรถ 
      เจตคติ และค่ำนิยม อันจะมีประโยชนต่อชีวิตประจ ำวันและ 
      อนำคตของผู้เรียนในอนำคต หลักสูตรนี มีโครงสร้ำงแสดงให้เห็น 
      ถึงเกณฑ์ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ ที่ต้องกำรให้ผู้เรียนปฏบิัติ 
      ในแต่ละระดับกำรศึกษำ และในแต่ละระดับชั น ทักษะและ 
      ควำมสำมำรถจะถูกก ำหนดให้มีควำมต่อเนื่องกัน โดยใช้ทักษะ 
      และควำมสำมำรถที่มีในแต่ละระดับเป็นฐำน ส ำหรับเพิ่มพูน 
      ทักษะและควำมสำมำรถในระดับต่อไป 
มำตรฐำนสมรรถนะ หมำยถึง ข้อก ำหนดควำมรู้และทกัษะ และน ำควำมรู้และทักษะนั น ๆ  
           ไปประยุกต์ใชใ้นกำรท ำงำน โดยปฏิบตัิงำใหไ้ดตำมมำตรฐำน 
           ที่ก ำหนด 

        
 
 



 



 

 

 บทที่ ๒  
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ

ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน ด้วยวิสัยทัศน์
ประเทศดังกล่าวนั้น เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ       
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม  
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา       
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ๒) ขีดความสามารถ       
ในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ       
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการ
ให้บริการของภาครัฐ โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่ งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ         
ความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ           
โดยยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาจะอยู่ในส่วนของ ๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ๕) ยุทธศาสตร์ชาติ       
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี ความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้น
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ       



 ๑๐  
 

 

ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา       
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่       
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ      
ในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        
ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ         
(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่      
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ า  
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย       
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย       
การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน  ประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพ่ือส่วนรวม กระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง      
ของชุมชน การเตรียมความพร้อมของประชากรทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม         
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ พ่ึงพาตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด 
โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคญัเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง



 ๑๑  
 

 

ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างาน
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ         
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็น
สากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอื้อตอ่การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

 
๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙  
ถึงฉบับที่ ๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล  า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นทั งในและต่างประเทศ จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ น ต่อจากนี ไปประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั งใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหา
รากฐานส าคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันด าเนินยุทธศาสตร์
เชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับ
ประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การอาชีวศึกษา โดยระบุไว้ในส่วนต่าง ๆ ดังนี  

๒.๒.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้า ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี ไปยังต้อง
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ต่อเนื่องจากที่ได้ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
และมุ่งเน้นมากขึ นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ น ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ มีดังนี  

๑) การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
โดยจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื นที่
ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากินอย่างมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่ม
คนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน การพัฒนาทักษะของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล การจัดตั งธนาคารที่ดิน และการพัฒนาองค์กรการเงิน       
ฐานราก 

๒) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน      
ในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่ม 
ร้อยละ ๔๐ รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง



 ๑๒  
 

 

และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึง
เงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง  ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม และ       
ในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื นที่และบูรณาการเพ่ือลดความเหลื่อมล  า 

๓) การกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพในด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื นฐาน และการจัดสวัสดิการ รวมทั ง       
การจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม สร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั งการปรับ
กฎหมาย กฎระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 

๔) การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนา
และพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน      
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและ
บริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื นที่ 

๒.๒.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วง       
ของห่วงโซ่มูลค่า โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื นฐานและทุนทางเศรษฐกิจ             
ให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่
ให้กับระบบเศรษฐกิจ และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั งยกระดับมาตรฐานสินค้า
และบริการ สร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
พัฒนาพื นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและพื นที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 

๒.๒.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื นที่ รวมทั งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เน้นการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึง
พื นที่ท ากินของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการที่ เป็นเจ้าของคนเดียวเป็น        
การประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาดลดการท างาน
ต่ าระดับ และสามารถใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม  รวมทั งใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง 

๒.๒.๗ การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐาน        
การผลิตและบริการให้โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ส าหรับอนาคตทั งในด้านการเตรียมคนและโครงสร้างพื นฐาน สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 

๒.๒.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั งใหม่ (Start Up) 
และวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการและ
ฐานเดิมและสร้างฐานใหม่ 



 ๑๓  
 

 

๒.๒.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว       
ที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ          
ของระบบนิเวศ และศักยภาพของพื นที่ รวมทั งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุม         
ทุกมิติและครบวงจรทั งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ       
ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ น โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย          
การผลิต และน าผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยง
ด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน 
GMS, ACMECS, IMT-GT, JDS และ BIMSTEC และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและ         
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยพัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน         
ในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์  พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและ          
โลจิสติกส์ที่มีประสิทธภิาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง 
และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจ การขนส่งและบริการโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื นที่
ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื นที่ตอนในของประเทศ 

๒.๒.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความรอบคลุมมากขึ น เป็นการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 
 
๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. บัญญัติให้มี 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ  
สมรรถนะ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล       
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว          
โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ 
เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม และด้าน        



 ๑๔  
 

 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ โดยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป
การศึกษา มีดังนี้ 

๑) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม 
๑.๑) ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ 

ทักษะ เจตคติที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพ่ือการจัดการในเรื่องการด ารงชีวิตของตนเองและการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๔ วรรค ๔ 

๑.๒) ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

๑.๓) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ (educational core 
processes) ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทางสังคมที่ถูกต้อง 

๑.๔) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support 
systems) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพ ได้แก่งบประมาณและเทคโนโลยี 

๒) ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย 

๒.๑) โอกาสในการเข้าถึงการศกึษาและเทคโนโลยีที่สนบัสนนุการเรยีนรู้ (equity in access) 
๒.๒) โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพของผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education) 
๒.๓) โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบ

อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนดัของผู้เรียน (equity in benefiting from aptitude-based 
quality of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage 
excellence and competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพสูง มีความเป็นผู้น า ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยี      
ชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือ
และเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับ
ว่าเทียบเคียงได้กับประเทศชั้นน าอื่น ๆ 

๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว       
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, 
agility and good governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส
ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม  

ทั้งนี้ การศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ จะครอบคลุม
ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จ ากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น และเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาข้างต้น จึงได้มีการก าหนดประเด็นการปฏิรูปไว้ ๗ เรื่อง ดังนี้ 



 ๑๕  
 

 

เรื่ องที่  ๑  การปฏิ รูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ โดยรวมของประเทศ              
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล้าดับรอง โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 

๑) ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกส าคัญ
ต่อการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

๒) ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัด
การศึกษาอย่างสมดุลและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

๓) คนไทยทุกชวงวัยสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดตามความต้องการผ่านการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็น
คนไทยที่มีศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐาน
สมรรถนะไดตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

๔) การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสามารถแข่งขันได 

๕) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูง เพ่ือการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไวใน        
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

เรื่องที่ ๒ การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 
๑) เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สามารถ

เข้าถึง และไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 
รวมถึงมีระบบคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย 
มีระบบฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันไดระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการท างานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพ 

๒) พอ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องไดรับปรับเปลี่ยนกรอบคิด 
(Mindset) เกี่ยวกับความรูความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ การเลี้ยงดู 
ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เรื่องที่ ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 
๑) เด็ก เยาวชนและประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคน        

มีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้าง พัฒนา
ครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 

๒) บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการ        
การดูแลเป็นพิเศษ ไดรับการพัฒนาอย่างทั่งถึงเต็มศักยภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม          
ได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี 

๓) โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการ         
การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งดวน ไดรับการแกไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

๔) ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูลอื่นที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากล าบาก หรือการปฏิบัติงาน       
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล 



 ๑๖  
 

 

๕) ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลาง 
ที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งดวนสามารถเข้าถึงการสนับสนุน          
ทางวิชาการไดอย่างเพียงพอ 

เรื่องที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู และอาจารย์ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 

๑) มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demand-side 
financing) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือก
สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตครูเพ่ือให้ผู้รับทุนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้ได้ครูที่มีสมรรถนะ 
ตรงกับความต้องการของประเทศ  

๒) ไดครูสมรรถนะสูงและตรงตามความต้องการของประเทศ ที่จบการศึกษา
จากสถาบันที่ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ท าให้นสิิตนกัศกึษาครมูีความศรัทธาตอ่วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูมีความรูความสามารถอย่างแท้จริง ไดรับประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการนิเทศที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

๓) ไดครูอาชีวศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

๔) ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรูและทักษะ และสมรรถนะ     
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสมในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก 
และทุรกันดารให้ไดรับความสะดวกในการพัฒนา 

๕) ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ไดรับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน          
โดยค านึงถึงผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก และทุรกันดาร 

๖) ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณและจัดหรือสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรู สมรรถนะ และ
ประสบการณท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการพัฒนาผูท้ี่มีโอกาสจะไดรับการคัดเลือกหรือ
สรรหาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 

๗) ให้คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูที่มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
รวมทั้งส่งเสรอม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

๘) ให้ระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ เป็นระบบ 
ที่มีการด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความคลองตัว มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสมเอื้อต่อ 
การบริหารสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระ 

เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง           
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 

๑) การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเ้รียน 

๒) ผูเ้รียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม มีวินัย
และภูมิใจในชาติ 



 ๑๗  
 

 

๓) มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ไดรับการปรับปรุงให้สามารถ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีสัมฤทธิ์ผล 
และมีแนวทางในการคัดเลือกผู้เรียนเขาศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

๔) สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและไดรับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบท
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบ
ความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผูเ้รียน 

๕) สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และ
สวัสดิภาพอย่างเหมาะสม 

๖) เพ่ิมจ านวนผู้ เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความต้องการ         
ของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้บอาชีวศึกษามีงานท า 

๗) ผูเ้รียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ หรือ
ผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ 

๘) ผูเ้รียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการไดเอง 
๙) บัณ ฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคลองกับความต้องการ          

ของตลาดแรงงาน เพ่ิมการผลิตในสาขาที่ประเทศตองการ และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไมตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

๑๐) สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ 
ไปในอนาคต ทั้งในด้านการพัฒนาคน การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการท าให้สถาบัน 
อุดมศึกษาไทยสามารถปรบัตวัและแข่งขันไดในโลก หรือเป็นสถาบันที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
และสังคมไดอย่างมีประสิทธิผล 

๑๑) ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาส
ให้ผูท้ี่มีศักยภาพในการเรียนระดับอุดมศึกษา สามารถเข้าเรียนในสาขาท่ีถนัดไดอย่างเต็มศักยภาพ 

๑๒) เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของรัฐในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษา
และธรรมาภิบาลภายในสถาบันอุดมศึกษา ให้การจัดการมีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ตรวจสอบได
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

๑๓) มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเป็นหน่วยงานงานของรัฐที่ไม
เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เป็นหน่วยงาน
ที่ไมแสวงหาผลก าไรท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการจัดท า ส่งเสริม สนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้
ตลอดจนติดตามผล 

เรื่องที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมาย       
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา มีเป้าหมาย คือ 

๑) สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร  
ด้านบริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคูณภาพของการจัดการศึกษา 



 ๑๘  
 

 

๒) ผู้เรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม
สอดคลองกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่ 

๓) มีการเรียนรูและขยายผลของนวัตกรรมที่ไดจากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา      
สูการจัดการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ 

๔) กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่และอ านาจเพ่ือรองรับ
รูปแบบใหม่ที่แยกความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านก ากับดูแลส่งเสริม (Regulator)         
ด้านการสนับสนุน ๆ (Supporter) และด้านการด าเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้น          
การกระจายอ านาจ ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษาและมีบทบาท หน้าที่และ
อ านาจสอดคลองกับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

เรื่องที่ ๗ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 

๑) เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ          
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายจ าเพาะ ดังนี้ 

๑.๑) เพ่ือใช้ประโยชนจากแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่และจะมี       
การสร้างขึ้นต่อไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง           
ท้ังเป็นที่รวบรวมข้อมูลสื่อการเรียนรูเดิมที่มีอยูแ่ล้ว 

๑.๒) เป็นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชนไดอย่างกว้างขวาง และทั่วถึงตลอดจนมีกลไกในการเข้าถึงและ
คัดเลือกสิ่งที่ต้องการได้โดยง่าย 

๑.๓) เป็นเวทีที่มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน น าไปสู       
การเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาเรียนซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ า และน าแหล่งข้อมูลสื่อการเรียนรู้ใหม่       
เข้ามาได้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ตลอดตลอดจนเป็นเวทีท่ีให้บริการเพ่ือการเรียนรู service) ต่าง ๆ 

๑.๔) เพ่ือเร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา
ทั้งระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มี       
ความจ าเป็นพิเศษอันเป็นการสร้างพลังให้กับผู้เรียน ครู และโรงเรียน 

๑.๕) เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปรับ
บทบาทให้เป็นผู้อ านวยการเรียนรู facilitator) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีหาความรูในโลกแห่งความรู้        
อันมากมายมหาศาลให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุม
การจัดท าข้อมลูรายบุคคลของผูเ้รยีน ครู และบุคลากรทางการศกึษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการ
ท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 

๓) คนไทยมีความฉลาดรู มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อ     
การใชส้ื่อและระบบดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

การบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนข้างต้น จะแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ (๑) ระยะ
เร่งด่วน (๒) ระยะสั้นหรือภายใน ๓ ปี และ (๓) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน ๕ - ๑๐ ปี ทั้งนี้ ประเด็น
ปฏิรูปที่มีล าดับส าคัญสูงสุดและต้องด าเนินการให้บรรลุผลให้ได้ในระยะเร่งด่วน มี ๖ ประเด็น ได้แก่ 



 ๑๙  
 

 

๑) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
ฉบับใหม่รวมถึงกฎหมายส าคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่             
ร่างพระราชบัญญตัิการพัฒนาเดก็ปฐมวยั พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 

๒) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการ
ระดับพ้ืนที่โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อน 
เรื่องสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการด าเนินการ        
ของสถานศึกษา 

๓) น าเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ จัดตั้ง
สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเพ่ือเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับการจัดการศึกษา        
ในระดับต่าง ๆ 

๔) สร้าง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรยีนรู้แหง่ชาต”ิ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
น าความรู้ และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล 

๕) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้งกองทุน
หรือแผนงานเพ่ือการผลิตและพัฒนาครูส าหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ให้ตรงตาม      
ความจ าเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา ส าหรับท้องถิ่นขาดแคลน 

๖) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามที่ก าหนดไว้              
ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษา
แห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มด าเนินการได้ และมีความต่อเนื่องในระยะยาว 

 
๒.๔ นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเฉพาะนโยบายด้านการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา มีเนื้อหาสาระ
ตอนหนึ่งที่ส าคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 ๑.๑) จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเน่ืองจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส

พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือ
ที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการ 
และสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดูการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง  
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

 ๑.๒) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็ก
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้         
ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 



 ๒๐  
 

 

๒) พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
 ๒.๑) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคน       

ทุกช่วงวัย ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและ
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก 
การผลิตและพัฒนาครูที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบ 
การสร้างความรู้สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู         
ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  

 ๒.๒) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท้างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศ
ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึง       
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะ
ความรู้ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

๓) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ 
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
ก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรมและเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  

๔) ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท้างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย 
เพื่อกลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร         
ในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ประเทศ โดยระยะแรก
ให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า
ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างาน
ร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ประเทศ  

๕) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 ๕ .๑) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล ้ าและ        

ความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรม
ในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐  
ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 ๕.๒) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั นสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ
ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา 
ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบ



 ๒๑  
 

 

วิจัยและ การพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

 ๕.๓) สร้างเครือข่ายการท้าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการ
ระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนาให้เอื้อต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ       
การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็น
ระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานกันอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษา       
กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถ      
สร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่ม ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  

๖) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
 ๖.๑) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบัน 
การศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับและสร้างระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครู ให้นักเรียนโดยลดภาระงาน        
ที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อ
ข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต 
ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 ๖.๒) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด           
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

 ๖.๓) ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่ม
เด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง  จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ
การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชน
ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มี ความสามารถแต่ไม่มี        
ทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม  

 ๖.๔) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียน 
ที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศกัยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย          
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ๖.๕) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์       
ที่ถูกต้องของคนในชาต ิหลักคิดที่ถูกตอ้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย 



 ๒๒  
 

 

และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐาน
ที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ  

๗) จัดท้าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั น  เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และทักษะอาชีพ
ของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคาร
หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิ ชาและ        
ข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจเพ่ือสร้างโอกาส
ของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 

 
๒.๕ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ) 
  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษา       
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนในเรื่องของการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ 
และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของการจัดการศกึษาสายอาชีวศกึษา คือ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน
ท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้ง การเป็น
ผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

๑) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
๒) เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
๓) เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ 
๔) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

๒.๖ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษามีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ      
ในภาพรวม เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะ       
เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษาเป็นผู้ด าเนินภารกิจดังกล่าว โดยจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ       
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๐ บัญญัติความตอนหนึ่งว่า การอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษา 
ของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ       
สถานประกอบการ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        
โดยพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการบัญญัติรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้ในส่วน
ต่าง ๆ ดังนี้ 



 ๒๓  
 

 

มาตรา ๔ ก าหนดความหมายของการอาชีวศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษาเพื่อผลิต
และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  

มาตรา ๖ บัญญัติเกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็นการจัด
การศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็น
สากล และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ
จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระได้ 

มาตรา ๘ บัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยให้
จัดการศึกษาได้ ๓ รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

๑) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่ เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลักโดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัด
และการประเมินผล ที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

๓) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึ กษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือประโยชนในการผลิตและพัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
สามารถจัดการศึกษาในหลายรูปแบบรวมกันก็ได ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้น ต้อง
มุ่งเน้นจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 

มาตรา ๙ บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งให้จัดได้
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ดังต่อไปนี้  

๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
๓) ปริญญาตรีสาขาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โดยที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจก าหนดหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ หรือ

ทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือส าหรับเป้าหมายเฉพาะได้ 
  มาตรา ๑๐ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึก 
อบรมวิชาชีพต้องค านึงถึง 

๑) การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 

๒) การศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัดและ
ความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 

๓) การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการก าหนดนโยบายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 



 ๒๔  
 

 

๔) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายและมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบ
เทียบประสบการณ์การท างานของบุคคลเพ่ือเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๕) การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

๗) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

มาตรา ๑๑ บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน (๔)
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึก 
อบรมวิชาชีพ หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ ตลอดจนหลักเกณฑ์ 
การฝึกงาน และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณท างาน ในสถานประกอบการ เพ่ือขอรับ
คุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และใน (๖) บัญญัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีส าหรับสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไดรับสิทธิประโยชนและการเชิดชูเกียรติแกสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ 
หรือองค์กรอื่น ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ 

มาตรา ๕๑ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันและสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สถาบันและสถานประกอบการ  

มาตรา ๕๒ สถานประกอบการใดที่ประสงค์จะด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาและ       
การฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เพื่อให้ได้รับการรับรองประโยชน์ตามกฎหมายทั้งนี้ให้ถือว่าไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับการจัดการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานรูปแบบศูนย์การเรียน ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ การยื่นค าขอและการพิจารณา 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ให้จัดการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพหรือจัดการสอนตามหลักสูตรที่สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันจัดท าขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการตามวรรคสามให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษาก าหนด 

มาตรา ๕๓ สถานประกอบการหรือภาคเอกชนอาจเข้าร่วมด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย
ห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันของรัฐหรือเอกชนได้ตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบันและ        
สถานประกอบการนั้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ด้านความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเพ่ิมพูนประสบการณ์ของครูคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาหรือสถาบันให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจาก      
การด าเนินการของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่งให้เป็นรายได้ของสถานศึกษาหรือสถาบันนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมด าเนินการของสถานประกอบการหรือภาคเอกชน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 



 ๒๕  
 

 

มาตรา ๕๔ สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพหรือองค์กรอื่นที่ให้ความร่วมมือ         
ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอาจได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
(๒) การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพหรือองค์กรอื่นที่ให้ความร่วมมือ

ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
มาตรา ๕๕ ครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ต้องมีคุณสมบัติ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษา หรือฝึกอบรมวิชา

การศึกษาด้านอาชีพ 
(๒) เป็นผู้ช านาญการด้านอาชีพโดยส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือมาตรฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษาก าหนด 

(๓) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้น ไม่น้อยกว่าห้าปีหรือส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีประสบการณ์ ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่ าสามปีหรือ               
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการท างานในสาขาอาชีพนั้น         
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๔) เป็นผู้มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในอาชีพเฉพาะสาขามีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสังคมและท้องถิ่นและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้หลัก เกณฑ์ในการแต่งตั้ง การทดสอบ          
การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์         
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ภายใต้บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ      
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีหลักการและแนวทางท่ีส าคัญในการสร้างความมั่นคงและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการอาชีวศึกษา มีเป้าหมายส าคัญที่จะยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาไทย เพื่อเพ่ิม
ผลผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพการอาชีวศึกษาในการสร้าง
ความรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
๒.๗ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
      การผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) 
  ส าหรับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) นั้น 
สาระส าคัญอยู่ที่การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและ
แผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเรจ็อาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน 

๑) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับ
ภูมภิาคระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 



 ๒๖  
 

 

๒) ให้ความส าคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดยมุ่ง
เพ่ิมพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน       
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ              
สถานประกอบการโดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน  

๔) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของ
การตั้งรับและเชิงรุก ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
มาตรฐานในระดับสากล 

โดยมีประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
นโยบายที่ ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก้าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ      

ของตลาดแรงงาน ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการ        
ให้ได้ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษา       
ที่อยู่นอกระบบให้เพ่ิมขึ้น มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์     
กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ        
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล  
รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย         
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัด
การจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ 
สถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชา         
ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และสิ่งส าคัญของการอาชีวศึกษาคือการปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ
และสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน         
กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน ยุทธศาสตร์ต่อมาคือการเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพ
อาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา         
ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ ส่งเสริม สนับสนุน
อบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอีกประเด็น คือ พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
มีกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ         

นโยบายที่ ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา มีเป้าหมายส าคัญ คือ มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาพอเพียงต่อการจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการและการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ        
ทั้งยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา การส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน  

นโยบายที่ ๓ : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญ คือ สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. , ปวส. 



 ๒๗  
 

 

และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความร่วมมือ        
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ มียุทธศาสตร์
ที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ในการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียน 
การสอนในระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพ        
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการเปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ เป้าหมาย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ      
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักการ
และแนวปฏิบัติที่เป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ        
ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการควบคู่กันไปด้วย 

 
๒.๘ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
            โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เดิมคือ 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งเกิดจากแนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกท่ีเริ่มเปลี่ยน
ทิศทางอีกครั้ง จึงเป็นปัจจัยส าคัญให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยน กว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย          
ห่างหายจากการลงทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ตั้งแต่โครงการ ‘อีสเทิร์น       
ซีบอร์ด’ ภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ เปลี่ยนโฉมจากสังคม
เกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรม ซึ่งต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงต้องพ่ึงการลงทุ นจาก
ภาครัฐบาล ในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง และค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มผันผวนมากขึ้น        
ตามภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนของไทยก็ยังไม่ได้แสดงภาพ        
การฟ้ืนตัวที่ชัดเจนนัก ซึ่งหากประเทศขาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้วนั้น จะท าให้ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติลดลง ซึ่งล่าสุดที่ได้มีการลงทุนคือ
การสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ และรัฐบาลชุดปัจจุบันจึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาประเทศ       
ผ่านเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานที่ส าคัญ การเติบโตภายใต้โครงสร้างการพัฒนาที่เข้มแข็งจะผลักดันให้ประเทศ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและท าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว แต่สถานการณ์
แนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนทิศทางอกีครัง้ จึงเป็นปัจจัยส าคัญให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยน 
ภาครัฐบาลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมของโลกในอนาคต โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้การยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ประเทศไทย ๔.๐”          
จึงเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน เพ่ือสานต่อความส าเร็จจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern 
Seaboard ซึ่งด าเนินมาตลอดกว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา รวมเม็ดเงินลงทุนกว่า ๑.๕ ล้านล้านบาท เป้าหมาย
ของ EEC คืออะไร ? โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมายหลัก          
ในการเติมเต็มภาพรวม ในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ        
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 



 ๒๘  
 

 

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ         
อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพ่ือกระจาย         
การพัฒนาไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ทั่วถึง ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ       
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอื่นที่ มีพ้ืนที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งมีศักยภาพ         
ในการพัฒนาด้วยความพร้อมด้านการคมนาคม การขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งต่อมาได้มี
การออกกฎหมายเพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังกล่าว 
คือ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 อัตลักษณ์องค์กร : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอี ซี 
(EEC Eastern Economic Corridor) เป็นโครงการแห่งชาติที่จุดประกายความหวัง ความเปลี่ยนแปลง 
ที่น ามาซึ่งโอกาสมากมายที่จะน าผลประโยชน์มาให้คนไทยและประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทาง        
ที่คนไทยทุกคนมีร่วมกัน เพื่อให้พ้นกับดักรายไดป้านกลาง น าประเทศชาตไิปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ที่ยั่งยืน 
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ : “เป็นองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกอย่างบูรณาการ ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ส าเร็จอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา” 
 - พัฒนา EEC ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ มีกฎหมาย องค์กรด าเนินการ และมีภารกิจชัดเจน ของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อื่น ๆ ในอนาคต 
 - ให้ความส าคัญกับการสั่งสมและน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
รายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม 
 - ด าเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายใต้กรอบเวลา          
โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง ภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศ และประชาชนในพ้ืนที่เป็นส าคัญ 
 - ร่วมผลักดันแผนภาพรวม เพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุ       
ตามเป้าหมายของประเทศ 
 - จัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง 
ประชาชนสามารถเจ้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 
 - ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพ และศักยภาพของพ้ืนที่        
โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก 
ปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า และส่งเสริมการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 เป้าหมายการพัฒนา : เศรษฐกิจเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้น
การเติบโตภายใต้โครงสร้างการพัฒนาที่เข้มแข็งเปรียบเสมือนเป็นต้นทุนของประเทศ ซึ่งในช่วงหลายสิบปี 
ที่ผ่านมาประเทศไทยห่างหายจากการลงทุนโครงการใหญ่ ๆ ไปนาน นับตั้งแต่การลงทุนในยุค “อีสเทิร์น
ซีบอร์ด” ที่เปลี่ยนโฉมจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรม 
 ทว่าวันนี้แนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง จึงเป็นปัจจัยส าคัญ           
ที่ผลักดันให้ประเทศไทยต้องหันกลับมายกระดับประเทศใหม่เพ่ือความอยู่รอด และเพ่ือเป็นการสร้าง 
ฐานความเจริญครั้งใหม่ของประเทศ ซึ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)        
ได้กลายเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ประเทศไทย ๔.๐” และ
เพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนัน้ จึงต้องมีการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายน ารอ่งใน ๓ จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และระยอง อีกทั้งยังได้ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการลงทุนอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุน 
และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้มี 
การประชุมเพ่ือพิจารณาจัดท าแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด        
๘ แผน ซึ่งแต่ละแผนจะเชื่อมโยงกัน น าไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่อีอีซีอย่างสมบูรณ์แบบเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืนในทุกมิติ ประกอบด้วย 
 ๑) แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ       
ภาคตะวันออก 
 ๒) แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ      
ภาคตะวันออก 
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 ๓) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 ๔) แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 
 ๕) แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองใหม่และชุมชน 
 ๖) แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงินในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 ๗) แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการกับประชาชนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 ๘) แผนปฏิบัติการการเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
 ความก้าวหน้าของการด้าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) 
 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ
อีอีซี ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้มีการประกาศ         
เขตส่งเสริมใน ๕ พ้ืนที่ ประกอบด้วย  
 ๑) เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก 
(Special EEC Zone : Eastern Airport City ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ ๖,๕๐๐ ไร่ บริเวณสนามบินนานาชาติ        
อู่ตะเภา เพ่ือยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการบิน เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารในอีก ๕ ปีข้างหน้า ที่คาดว่าจะมีมากถงึ ๑๕ ล้านคน/ปี และจะเพ่ิมความสามารถในการรองรับ
เป็น ๓๕ ล้านคน/ปี ในอีก ๑๐ ปี และ ๖๐ ล้านคน/ปี ในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า 
 ๒) เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor of Innovation : EECi) ตั้งอยู่ในบริเวณวังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง พ้ืนที่ ๓,๐๐๐ ไร่ และ
บริเวณอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๒๐ ไร่ เพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมและชุมชนด้วยการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
 ๓) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital ParkThailand : EECd) 
ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บนพื้นที่ ๗๐๙ ไร่ เพื่อขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดา้นดิจิทัลรองรับ
การเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Data Hub) ของอาเซียน 
 ๔) นิคมอุตสาหกรรม Smart Park อยู่ที ่จ.ระยอง ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๔๖๖ ไร่   
 ๕) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ๔ อยู่ที่ จ.ระยอง ครอบคลุมพ้ืนที่ 
๑,๙๐๐ ไร่  
 นอกจากนี้ ยังได้มีการอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ส าคัญ 
ได้แก่ การศึกษาระบบราง (รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก แอร์พอร์ต เรลลิงก์ ส่วนปัจจุบันและส่วน  
ต่อขยาย และรถไฟฟ้าสายสีแดง) เพื่อเชื่อมโยง ๓ สนามบิน ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา และ 
มีการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกหลัก ๓ แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ ๓ ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ ๓ และ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ทั้งยังมีการการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยง ๓ ท่าเรือ และพัฒนาระบบการจัดการ
ขนส่งแบบบูรณาการทั้งรถไฟและท่าเรือแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation)  ซึ่งเป็นโครงการหลัก
ของ อีอีซี ที่ต้องการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์การทางเศรษฐกิจระดับโลก ทั้งนี้ ยังได้ประกาศ
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หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน         
พ.ศ.๒๕๖๐ (EEC Track) เพ่ือให้การลงทุนใน อีอีซี สามารถท างานได้คล่องตัวขึ้น โดยเริ่มน าร่องใน ๖ 
โครงการส าคัญ ได้แก่ 
 ๑) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (Aerotropolis) 
 ๒) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา) 
 ๓) โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด (เฟส ๓) 
 ๔) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (เฟส ๓) 
 ๕) โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา 
 ๖) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) 
 ขณะเดียวกันยังได้เหน็ชอบกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (อีอีซี) 
อีก ๘ แผนงานย่อย ได้แก่ 
 ๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 ๓) การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 ๔) การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน 
 ๕) การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 
 ๖) การพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง 
 ๗) การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ 
 ๘) แผนปฏิบัติการการเกษตร ชลประทานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีอีซี 
 รวมทั้งยังมีการเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยและ
เทคโนโลยี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และอนุมัติงบประมาณจากงบกลางปี ๒๕๖๑ ส าหรับโครงการ
เร่งด่วนที่มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรฯ ในกรอบวงเงิน ๘๖๑.๐๒ 
ล้านบาท อย่างไรก็ดีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้มีการส่งเสริมการลงทุน       
ในพ้ืนที่อีอีซี แล้ว ๑๖๐ ราย และส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก        
(สกรศ.) ได้ชักชวนนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีอีกเป็นจ านวนมาก 
 การลงนามความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 เพ่ือผลักดันให้ เกิดความร่วมมือในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมใน ๑๐ 
อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย และเพ่ิมความร่วมมือทางธุรกิจตามนโยบายอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่มุ่งเน้น
สนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจนั้น จึงได้เกิด
ความร่วมมือกับหลากหลายองค์กรของประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI), ความร่วมมือกับ
เครือข่ายนวัตกรรมชีวการแพทย์แห่งเมืองโกเบ หรือ KOBE Biomedical Innovation Cluster (KBIC), 
ความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ ความร่วมมือกับบริษัท 
HITACHI ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังมีการร่วมมือระหว่างธนาคารไอซีบีซี (CIBC) จากประเทศจีน            
ซึ่งร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย การร่วมมือกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) นอกจากนี้ 
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ยังมีการลงนามความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอย่างองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) ด้วย 
 ภาพรวมโครงสร้างพื นฐาน 
 EEC มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางอากาศ 
ทางบก ทางราง ทางน้ า แบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันจากการลดเวลาการเดินและประหยัดค่าขนส่ง โดยมีกลุ่มโครงการที่ส าคัญ ๒ กลุ่ม คือ 
 ๑) เชื่อมโยง EEC กับภูมิภาคทางอากาศ ผ่านโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ 
เมืองการบินภาคตะวันออกมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยาน
และโลจิสติกส์ทางอากาศ และเชื่อมโยงการเดินของผู้โดยสารสนามบินหลัก (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ         
อู่ตะเภา) โดยรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้การเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับ EEC ไม่เกิน ๑ ชม. 
 ๒) เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าของประเทศไทยกับภูมิภาค โดยพัฒนารถไฟทางคู่เชื่อมโยง
จีน ลาว ไทย กัมพูชา และระบบขนส่งสินค้าแบบไร้รอยต่อ และระบบขนส่งแบบอัตโนมัติ ผ่านศูนย์
กระจายสินค้าใหม่ที่ฉะเชิงเทรา ไปยังท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังระยะ ๓ และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะ ๓ และส่งเสริม EEC ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดนการพัฒนาท่าเรือส าราญ (Cruise Port) 
ที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 
 การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดท า
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน 
เพื่อให้การลงทุนส าคัญ ๆ ใน EEC สามารถท างานได้อย่างคล่องตัว 
 ๑) รักษากระบวนการและมาตรฐานความโปรง่ใส การเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบ ตามการ
ร่วมลงทุนกับเอกชนโดยทั่วไปตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 
 ๒) สามารถลดระยะเวลาการอนุมัติโครงการโดยการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนร่วมกัน 
และคู่ขนานกันท าให้สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินการเหลือ ๘ - ๑๐ เดือน  
 หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้กับโครงการลงทุนหลักที่มีความส าคัญสูงเท่านั้น โดยต้อง
น าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติโครงการไปแล้วจ านวน ๖ โครงการ ได้แก่ 
 ๑) สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
 ๒) รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน  
 ๓) ท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 
 ๔) ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ 
 ๕) ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา 
 ๖) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล 
 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 
 ปัจจุบัน มี ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
(New - Growth Engine) ของประเทศไทย และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 
โดยสามารถแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 



 ๓๓  
 

 

 ๑) ๕ อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ได้แก่ 
  ๑.๑) อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นรากฐาน
ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัจจุบันมีมูลค่าถึงร้อยละ ๕.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม      
ในประเทศ (GDP) และยังเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น
เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมุ่งเน้นพัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
โดยเริ่มจากการประกอบร่วมกับผู้ผลิต (OEM) เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรรี่และระบบขับเคลื่อน
รถไฟฟ้า ขยายธุรกิจในห่วงโซคุ่ณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะในด้านการออกแบบและจัดท า
ต้นแบบ (Surface Integration Design & Prototyping) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
และความแม่นย าสูง (Catalytic Manufacturing) และพัฒนาธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
รถยนต์ที่ก้าวทันมาตรฐานโลก เช่น ชิ้นส่วนระบบความปลอดภัย ชิ้นส่วนระบบก าลังส่ง (Transmission 
System Parts)และผลิตจักรยานยนต์ (ขนาดมากกว่า ๒๔๘ cc) โดยมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ 
เป็นต้น 
  ๑.๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็น       
เสาหลักส าคัญในภาคการส่งออกของประเทศไทย ปัจจุบันมีมูลค่าถึงร้อยละ ๒๔ ของรายได้การส่งออก
ของประเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตส าคัญระดับโลกในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์และวงจร
รวม (Integrated Circuits) อีกด้วย ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เครื่องรับรู้ (Sensors) และวงจรรวม (Integrated 
Circuits)  ที่มีขนาดเล็กลงและมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงท าให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมย่อยที่ผลิต
อุปกรณ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น ได้แก่ ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวมที่มีความซับซ้อน
ขึ้น ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น 
อุปกรณ์โทรคมนาคม การออกแบบและผลิตระบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Appliances) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things) การออกแบบผลิต
อุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสวมใส่ เช่น Fitbits การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก (Microelectronics) และการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded 
Systems) รวมถึงการผลิตสารหรือแผ่นไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  ๑.๓) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคการเกษตรเป็นสาขา
อุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดในประเทศไทย มีมูลค่าถึงร้อยละ ๘.๔ ของผลิตภัณฑ์       
มวลรวมของประเทศ (GDP) นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนแรงงานสูงถึงร้อยละ ๔๐ ส่งผลให้การเกษตรเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมในไทยยังมีผลิต
ภาพแรงงานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จึงมีการมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพและยกระดับจากการน าเทคโนโลยี
ทางการเกษตรใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่เป็นเป้าหมาย ได้แก่ 
ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง เช่น การใช้ระบบเครื่องรับรู้ (Sensors) การใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลระดับสูง (Advance Datalytics) และระบบอัตโนมัติ การลงทุนและการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ อุตสาหกรรมการคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษา
พืชผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อในผลไม้ และ
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 



 ๓๔  
 

 

  ๑.๔) อุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเปน็อุตสาหกรรม
ที่มีความส าคัญอย่างสูงต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้จ านวนแรงงานมาก มีมูลค่า       
การลงทุนสูงที่สุด มีมูลค่าเพ่ิมสูงที่สุด และมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสาขา       
ต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย โดยในปัจจุบันมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดอาหาร      
ทั่วโลกอยู่ ๓ แขนง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ได้แก่ ความต้องการ
มาตรฐานความปลอดภัยและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่สูงขึ้นจาก
ผู้บริโภคอาหาร การเพิ่มขึ้นของความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแหล่งโปรตีน ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นโอกาส      
ในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ อุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการเพ่ิมมาตรฐานด้านการตรวจสอบย้อนกลับ อุตสาหกรรมวิจัยและผลิตโภชนาการเพ่ือสุขภาพ
อาหารที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified Foods) และการผลิตอาหารไทยไขมันต่ า อาหารที่ให้พลังงาน
ต่ าและน้ าตาลต่ า เป็นต้น 
  ๑.๕) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้น า          
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนโยบายที่เน้นเรื่องการเพ่ิมคุณภาพ
ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และไทยเที่ยวไทย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
โลกส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงมีการเพ่ิมทิศทางส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต 
ดังนี้ คือ ยกระดับประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเที่ยว (Value Proposition) เพ่ือดึงดูดกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงจากประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก การจัดระเบียบและส่งเสริมให้มี
กิจกรรมที่หลากหลายตามสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและประสบการณ์ เช่น กีฬาทางน้ า (Water 
Sports) การสนับสนุนธุรกิจทางการแพทย์และศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ (Wellness and Rehabilitation)  
โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) ที่เข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริม
ประเทศไทยในการเป็นศูนย์รวมของการแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ (MICE) 

 ๒) ๕ อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ได้แก่ 
  ๒.๑) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิต
ขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากขึ้น เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพของประเทศ     
ในการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์ เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้นอกจากจะเพ่ิมความต้องการ
ระบบหุ่นยนต์ในประเทศแล้ว ยังมีวิทยาการองค์ความรู้ และบุคลากรที่สามารถได้รับการส่งเสริมได้อีกด้วย 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีการวางแผนสร้างฐานการผลิตหุ่นยนต์เพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนโดยตรง ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่ใช้
ในการเชื่อมโลหะ ซึ่งมีจ านวนมากเป็นอันดับหนึ่งของจ านวนหุ่นยนต์ที่น าเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน หรือ
นับเป็นร้อยละ ๓๘ ของจ านวนหุ่นยนต์ที่น าเข้าทั้งหมด โดยหุ่นยนต์เหล่านี้มักจะมาในรูปแบบแขน
หุ่นยนต์ที่มีแกนเคลื่อนที่แบบหมุน (Articulated Robot) รองลงมาคือ หุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
อัดฉีดพลาสติก ที่มีการน าเข้ามากเป็นอันดับสองในภูมิภาค หรือร้อยละ ๑๙ ของจ านวนหุ่นยนต์ที่น าเข้า
ทั้งหมด โดยหุ่นยนต์เหล่านี้เป็นแขนหุ่นยนต์ที่มีทั้งรูปแบบแกนเคลื่อนแบบหมุน และรูปแบบแกน
เคลื่อนที่แบบเชิงเส้น (Linear Gantry Robot) และหุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น หุ่นยนต์
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ด าน้ า และหุ่นยนต์ที่ใช้ในปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นรูปแบบที่ผลิตมาเพ่ือสรีระของผู้ป่วย      
ชาวเอเชีย ซึ่งการผลิตหุ่นยนต์ประเภทหลังนี้ จะเป็นการพัฒนาหลังจากที่ประเทศไทยมีประสบการณ์
จากการผลิตหุ่นยนต์แบบแขนกลมาแล้ว 
  ๒.๒) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมการขนส่งโลจิสติกส์      
เป็นอีกอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ จึงเป็นอุตสาหกรรมส าคัญที่ช่วย
สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ส่วนอุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะโตเร็วที่สุดในกลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่ โดยด้านการผลิตและซ่อมบ ารุงคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ ๓.๔ ขณะที่
ด้านการขนส่งทางอากาศคาดว่าจะเติบโตร้อยละ ๒.๘ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยยังไม่มี 
ดังนั้นจึงต้องพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งและการบินแบบครบวงจร โดยครอบคลุม ๕ ชนิดธุรกิจ ดังนี้ 
   (๑) กิจการสาธารณูปโภคและบริการเพ่ือการขนส่ง เช่น Inland Container 
Depot (ICD) กิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือบรรทุกสินค้า กิจการขนส่งทางรางและ สนามบินพาณิชย์ 
   (๒) ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย เช่น การขนส่งทางอากาศ (Air Cargo)
ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย ( International Distribution Center: IDC) 
การขนส่งแบบCold Chain และการขนส่งที่ใช้ Big Data and Analytics 
   (๓) การบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul : 
MRO) ที่มุ่งเน้นการซ่อมบ ารุงโครงสร้างเครื่องบินล าตัวแคบ (Narrow-body Airframe Maintenance) 
ซึ่งจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมากในภาคพ้ืนเอเชีย 
   (๔) การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบท่าอากาศยานให้เป็นเขตอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจ
ที่มีมูลค่าสูง (High-value Manufacturing) เช่น ธุรกิจที่ต้องการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ 
(Time-sensitive Products)  
   (๕) การให้บริการฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ (Pilot and Cabin Crew) และ
บุคลากร ด้านเทคนิค (Technician) รวมถึงด้านซ่อมบ ารุงและพนักงานภาคพ้ืน (Ground Staff) 
  ทั้งหมดนี้ เพ่ือพัฒนาและต่อยอดศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ทางอากาศของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong subregional-GMS) 
  ๒.๓) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร           
เป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ          
ที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรง โดยเพ่ิมธุรกิจด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์จากพ้ืนฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์จากพ้ืนฐานด้านการเกษตรและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรม 
ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๓.๒ และ 
เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตค่อนข้างเร็วในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว  ทั้งนี้ การแพทย์ครบวงจรของไทย
ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ 
   (๑) การให้บริการสมัยใหม่ คือ การให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
และสมาร์ทโฟน (eHealth and mHealth) โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Records : EMRs) เพ่ือให้ค าปรึกษาทางการแพทย์และให้บริการ
รักษาทางไกลกับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นทางเลือกแทนการเสียค่ารักษา หรือเพื่อให้บริการ
ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล 
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   (๒) การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและติดตามผล
ระยะไกล (Remote Health Monitoring Devices) ซึ่งมีรากฐานมาจากการพัฒนาของเครื่องรับรู้ 
(Sensors) และอุปกรณ์การวัดสมัยใหม่ โดยอุปกรณ์วินิจฉัยและติดตามผลระยะไกล สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคทีต่้องการวินจิฉัยโรคดว้ยตนเอง  เช่น วัดความดันโลหิต วัดอัตราการเต้น
ของหัวใจ เป็นต้น 
   (๓) การวิจัยยาและผลิตเวชภัณฑ์ การวิจัยยาและการผลิตยาที่ทันสมัยนั้น 
เพ่ือลดกระบวนการและลดระยะเวลาการทดลองยาสมัยใหม่ โดยจะมุ่งเน้นที่การผลิตยาชีววัตถุ
คล้ายคลึง (Biosimilar) ซึ่งคือยาสามัญของยาชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ที่มีการวิจัยและจดสิทธิบัตร 
แต่สิทธิบัตรหมดอายุลงแล้ว ซึ่งปัจจุบันยาชีววัตถุมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีขนาดใหญ่กว่ายาสามัญ
ทั่วไป 
  ๒.๔) อุตสาหกรรมเชื อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเติบโตเร็วในอนาคต และเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย
มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีความพร้อมทางดา้นวัตถุดบิทางการเกษตร เช่น การที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก
มันส าปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก และมีอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเอทานอลที่พัฒนาแล้ว 
ขณะที่การสร้างอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน้ า  การผลิตกรด      
แลคติกและกรดซักซินิกจากเอทานอล จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ า (ผลิตเอทานอล) 
และปลายน้ า (อุตสาหกรรมเคมี) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีอยู่ไปสู่การผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพรุ่นที่สอง (เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่เป็นอาหาร เช่น ซังข้าวโพดและชานอ้อย) และ
เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สาม (เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจาก
สาหร่ายที่สามารถเพาะเลี้ยงได้) 
  ๒.๕) อุตสาหกรรมดิจิทัล การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลจะ
ก่อให้เกิดธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ ท้ัง Embedded Software, Enterprise Software 
และ Digital Content และสามารถพัฒนาเป็นพื้นท่ีนิคม Software Park มารองรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ท้ังในและต่างประเทศ (Domestic and International E-commerce Player) 
รวมถึงการยกระดับภาคการค้าปลีกของไทยสู่การใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ อีกท้ังยังเป็นการสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up) ส าหรับผู้บริโภคในประเทศ และดึงดูด
ผู้ประกอบการ E-commerce ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ขณะเดียวกันยังมีแผนท่ีจะจัดตั้ง
ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค (Analytics and Data Center) เพื่อให้บริการการวิเคราะห์
ข้อมูลเจาะลึกของตลาด (Consumer Insights) แก่ธุรกิจท้ังในและต่างประเทศ โดยสามารถ
พัฒนาเป็นพื้นท่ีนิคม Data Center ท่ีให้บริการเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล
ออนไลน์ (Cloud Computing) และการป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security) 
เพ่ือให้ธุรกิจต่าง ๆ มีความคล่องตัวและเติบโตได้ด้วยการใช้ระบบดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
(Internet of Things - Enabled Smart City) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมท้ังมีแผนตั้งศูนย์นวัตกรรม วิจัยและออกแบบ 
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต โดยพัฒนาศักยภาพเพื่อโอกาสในการจ าหน่ายนวัตกรรม     
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สู่ประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ ในภูมิภาคใกล้เคียง เช่นเดียวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์
และแอนิเมชั่น (Creative Media and Animation) โดยต่อยอดจากศักยภาพด้านการออกแบบ       
เพ่ือยกระดับสู่การเป็นเจ้าของเนื้อหาและร่วมลงทุนกับบริษัทสตูดิโอแอนิเมชั่นระดับโลก 
 สิทธิประโยชน์การลงทุนใน EEC  
 ๑) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบางกิจกรรมได้นาน
สูงสุด ๑๓ ปี (อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน) 
 ๒) ยกเว้นอากรขาเข้า เครื่องจักร และวัตถุดิบ ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ เครื่องจักร 
วัตถุดิบ ที่น าเข้ามาผลิตเพ่ือส่งออก และของที่น าเข้ามาเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
 ๓) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนการวิจัย เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน
การวิจัย และพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน ของกิจการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 ๔) อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดิน อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการ      
ที่ได้รับการส่งเสริม 
 ๕) สิทธิ์การเช่าที่ดินราชพัสดุ สิทธิ์การเช่าที่ดินราชพัสดุ ถึง ๕๐ ปี และสามารถ
พิจารณา ต่ออายุอีก ๔๙ ป ี
 ๖) อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๑๗ % ต่้าสุดในอาเซียน ส าหรับผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัย ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดในกิจการที่ได้รับ       
การส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
 ๗) ระบบ One-stop Service อ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนให้บริการข้อมูล
ข่าวสารการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการการค้าการส่งออกน าเข้าในจุดเดียว 
 ๘) วีซ่าท้างาน ๕ ปี เพื่อดึงดูดนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก 

 การขับเคลื่อนการด้าเนินการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นหน่วยงานของรัฐ          
เป็นหน่วยงานแรกในประเทศที่ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นหน่วยงานของรัฐ          
ที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานบูรณาการการด าเนินงานตามโครงการของรัฐที่มีบุคลากร        
ไม่ถึง ๒๐ คน ส าหรับภารกิจการด าเนินงานของ EEC นั้น วิสัยทัศน์ส าคัญของ EEC คือ การเป็นต้นแบบ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้นโยบาย         
ประเทศไทย ๔.๐ และให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด โดยหลักการส าคัญ คือ 
การเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๔.๐ และกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศ      
เข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โครงการดังกล่าวด าเนินการตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย ๔.๐ โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญในการมุ่งมั่นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Base Economy เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ      
ด้วยนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศโดยการปรับแก ้จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางการพัฒนาประเทศให้เจริญและสามารถ
รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑        
โดยมีเป้าหมายส าคัญรายจังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ดังนี้  



 ๓๘  
 

 

  จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองน่าอยู่ รองรับการขยายของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก  
  จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาทักษะนานาชาติ  
  ศรีราชา-แหลมฉบัง เป็นเมืองอุตสาหกรรมผลิตสมัยใหม่ เพ่ือเชื่อมสู่การผลิต
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  
  พัทยา-สัตหีบ-อู่ตะเภา เป็นเมืองการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบครัว สุขภาพ และ
สันทนาการระดับโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์แห่งอาเซียนอีกด้วย  
  มาบตาพุด-ระยอง เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งมีอุตสาหกรรมพลังงาน เคมี 
ชีวภาพ วิจัยอาหารและ Bioeconomy  
  โดยการขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
มีเป้าหมายที่มุ่งสู่การส่งเสริมอุตสาหกรรมกลุ่ม ๕ First S-Curve  และ ๕ New S-Curve ในรูปแบบ
ของการส่งเสริมในส่วนต่าง ๆ นั้น ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสีเขียว/ บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐาน/ 
ระบบคมนาคมขนส่ง/ การให้สิทธิประโยชน์/ การอ านวยความสะดวกนักลงทุน/ การพัฒนาเมืองและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน/ ผังเมือง/ การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ การพัฒนาแหล่งน้ า/ สิ่งแวดล้อม/         
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑        
เป็นกฎหมายส าคัญที่ช่วยปลดล๊อคกระบวนการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ให้สามารถด าเนินการ
ได้ซึ่งบัญญัติไว้ ในมาตรา ๙ ที่บัญญัติว่า “ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
หากคณะกรรมการนโยบายเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใดก่อให้เกิด 
ความไม่สะดวกหรือล่าช้า มีความซ้ าซ้อนหรือเป็นการเพ่ิมภาระการด าเนินการโดยไม่จ า เป็น หรือ        
มีปัญหาหรืออุปสรรคอื่นใด ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มี         
การด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง หรือมีกฎหมายขึ้นใหม่ 
เพ่ือให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบ 
ต่อความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และต้องไม่เลือกปฏิบัติ” โดยเงินลงทุนในโครงการ
ดังกล่าว ๑.๗ ล้านล้านบาท มีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๒ มูลค่าการลงทนุของ EEC 



 ๓๙  
 

 

ประเทศไทยได้อะไรในการลงทุนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)       
มากถึง ๑.๗ ล้านล้านบาท และเนื่องจาก EEC เป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจให้มีการลงทุนตรงจุด        
ตรงเป้าหมาย ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างน้อย ร้อยละ ๕ ต่อปี เทียบกับ ร้อยละ ๓ ต่อปี ในปัจจุบัน 
อีกทั้งยังสร้างงานและสร้างอาชีพ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการกว่า ๑๐๐,๐๐๐ อัตรา/ปี สามารถ
สร้างฐานภาษีใหม่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท/ปี เนื่องจาก GDP ที่เพ่ิมขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ เพ่ิมมากขึ้นสู่สนามบินอู่ตะเภา และสร้างรายได้เพ่ิมไม่น้อยกว่า ๔๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี        
ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท/ปี หรือลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ จากร้อยละ ๑๕ 
ของ GDP เหลือร้อยละ ๑๒ ของ GDP ซึ่งนับว่ามีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างมาก และเนื่องจาก EEC มีเป้าหมายส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของไทย         
สู่มาตรฐานสากล โดยที่การจัดตั้งโครงการ EEC ขึ้นมานั้น มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 
อาทิ  

๑) การปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาให้ถูกต้อง เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ         
ต่าง ๆ ของประเทศให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลก 

๒) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับ
จังหวัดอื่น ๆ ในประเทศและสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค 

๓) การเติมโตทางเศรษฐกิจ เป็นลักษณะของกลไกการขับเคลื่อนการลงทุน          
เกิดการสั่งสมเทคโนโลยี ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญ 
เติบโตตามศกัยภาพของประเทศที่ควรจะเป็น 

๔) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระยะยาว การลงทุนของ EEC เป็นการลงทุน
ที่มีคุณภาพ สามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  

๕) การสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งประเทศ โดยที่โครงการดังกล่าวจะส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม ดังนี้ 

(๑) ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีเสถียรภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  
(๒) หลดุจากกับดักรายได้ปานกลาง กบัดกัความเหลื่อมล้ า  
(๓) หลดุจากกับดักความไมส่มดุลทางการพัฒนา 
(๔) มตีัวอย่างของเมืองใหม้คีวามทันสมัยระดับนานาชาติ 
(๕) มีสิง่แวดลอ้มที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย 
(๖) มกีารประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพและขีด

ความสามารถของบคุลากรไทย 
(๗) มกีารใหบ้ริการภาครัฐแบบเบด็เสร็จครบวงจร  
(๘) มงีานจ านวนมากที่มรีายได้สูง รองรับเยาวชนในอนาคต 
(๙) มกีารลงทุนในด้านเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย  
(๑๐) มีการท่องเที่ยวที่มคีุณภาพและเชิงสขุภาพ  
 
 
 
 



 ๔๐  
 

 

 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๓ การดา้เนินโครงการทีผ่่านมาและโครงการที่จะขับเคลื่อนในวาระต่อไป 
 
นอกจากนี้ EEC ยังได้แบ่งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยคณะกรรมการนโยบาย          

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มีมติเห็นชอบการประกาศ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ         
จ านวน ๒๙ เขต โดยจ าแนกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเป็น ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้ 

๑) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ จ านวน ๖ แห่ง พื้นที่ ๑๘,๗๙๐ ไร่ 
เงินลงทุน ๘๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย เมืองการบินภาคตะวันออก  (EECa) เขตนวัตกรรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ดิจิทัล (EECd) 
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (EECh) ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) 
(EECmd) และ การแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) (EECg) 

๒) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกิจการอุตสาหกรรม จ านวน ๒๓ แห่ง เงิน
ลงทุนประมาณ ๑.๓๘ ล้านล้านบาท  ประกอบด้วย 

(๑) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม รูปแบบนิคม
อุตสาหกรรม จ านวน ๒๑ แห่ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ประกาศเขตส่งเสริมประมาณ ๘๖,๗๗๕ ไร่ พ้ืนที่รองรับ         
การลงทุนประมาณ ๒๘,๖๖๖ ไร่ โดยมีเงินลงทุนรวมประมาณ ๑.๓๑ ล้านล้านบาท 

(๒) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม รูปแบบการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน จ านวน ๒ แห่ง พ้ืนที่ ๑,๘๗๒ ไร่ เงินลงทุน 
ประมาณ ๖๓,๔๘๐ ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตบ้านโพธิ์ พ้ืนที่ ๑,๖๔๐ ไร่        
เงินลงทุนประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บางปะกง พ้ืนที่ ๒๓๒ ไร่        
เงินลงทุนประมาณ ๑๓,๔๘๐ ล้านบาท 

 



 ๔๑  
 

 

 EEC ได้มีแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเพ่ือการพัฒนาทักษะบุคลากร
เพ่ือปรับเข้าสู่ Demand Driven ในรูปแบบของ EEC Model ดังนี้ ๑) แบบเรียนฟรี มีงานท า และ        
๒) แบบจ่ายน้อยมีโอกาสท างาน ซึ่ง EEC มีการพัฒนาหลักสูตรเร่งด่วน จ านวน ๑๒๐ หลักสูตร มีเป้าหมาย
การผลิต ๒๐,๐๐๐ คน ใน ๑ ปี และ ๒๕ หลักสูตร ๓,๐๐๐ คน โดยใช้งบประมาณการด าเนินการ         
ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีการสร้างบัณฑิตจิตอาสา เป้าหมายในเบื้องต้น ๑๒๐ คน โดยในรุ่นแรก
ผลิตให้ได้จ านวน ๓๐ คน พร้อมท างานทันที โดยใช้งบประมาณของ EEC และการผลิตอาชีวะมาตรฐานสากล 
เพื่อยกระดับมาตรฐานทุกโครงการอาชีวะ โดยไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

ส าหรบัในส่วนของความต้องการก าลังคนรวมใน ๑๐ อตุสาหกรรมใน EEC ระหว่าง        
ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ แยกตามกลุ่มอตุสาหกรรม มีดงันี้ 

๑) กลุม่อุตสาหกรรม ประกอบดว้ย  
(๑) อตุสาหกรรมยานยนตท์นัสมัย ๕๓,๗๓๘ อัตรา  
(๒) อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ ๕๘,๒๒๘ อตัรา  
(๓) อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วกลุ่มรายได้ด ี๑๖,๙๒๐ อตัรา  
(๔) อตุสาหกรรมหุน่ยนต์ ๕,๑๙๘ อัตรา  
(๕) อตุสาหกรรมการบนิ ๘,๐๗๖ อัตรา  
(๖) อตุสาหกรรมดจิิทัล ๓๑,๘๗๗ อัตรา  
(๗) อตุสาหกรรมการแพทยแ์ละสขุภาพครบวงจร ๑๑,๕๓๘ อัตรา  

 ๒) กลุม่โครงสรา้งพื้นฐาน ประกอบดว้ย  
(๑) อตุสาหกรรมระบบราง ๒๔,๒๔๖ อัตรา  
(๒) อตุสาหกรรมพาณิชย์นาวี ๓,๐๘๕ อตัรา 
(๓) อตุสาหกรรมโลจิสติกส ์๒๑,๙๘๒ อัตรา  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๔ ความตอ้งการบุคลากร ๗ อตุสาหกรรมเป้าหมาย ๓ โครงสร้างพื นฐาน 



 ๔๒  
 

 

 
 
 
 
 
.. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๒.๕ สรุปความต้องการก้าลังคนใน EEC ระหวา่ง ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

 ปริมาณความต้องการแรงงานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประเด็นส าคัญที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรให้ความส าคัญและตระหนักต่อแนวทางในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาให้เพียงพอ และมีสมรรถนะเพียงพอตามความต้องการของสถานประกอบการ       
โดยหลักการเบื้องต้นนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรต้องประสานความร่วมมือ ไปยัง 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือท าความร่วมมือร่วมกัน      
ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการจัดท าหลักสูตรการศึกษาร่วมกันในการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ มีการติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าแผนในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
และมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม EEC รวมถึงต้องมีการวางมาตรการ        
ในการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย  
 
๒.๙ ศูนย์ประสานงาน EEC (Eastern Economic Corridor) 
 ศูนย์ประสานงาน EEC (Eastern Economic Corridor) เป็นศูนย์ประสานงานการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 คณะกรรมการส้านักงานประสานงานการผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาเฉพาะ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  ๑) วิเคราะห์สภาพปัญหา ก าหนดแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 



 ๔๓  
 

 

  ๒) ประเมินความต้องการก าลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  ๓) วางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการในพ้ืนที่ 
  ๔) ก าหนด Road Map การปฏิบัติงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคน
สนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๕) ผลักดันกลไกมาตรฐานอาชีพยุทธศาสตร์ในแต่ละจังหวัด 
  ๖) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อน 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษ        
ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๕ ฝ่าย  
  ฝ่ายข้อมูลกลาง มีหน้าที่ 
   ๑) ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา 
   ๒) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน 
(Supply Side) เพื่อวางแผนก าลังคนในกลุ่ม EEC 
  ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ มีหน้าที่ 
   ๑) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการ (Made to Order) 
   ๒) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับ         
สถานประกอบการ และสถานศึกษา 
   ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ประเทศไทย ๔.๐ 
  ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ มีหน้าที่ 
   ๑) สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพ่ือบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
   ๒) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและฝึก
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
   ๓) บริหารจัดการก าลังคนอาชีวศึกษาในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ เพ่ือให้ก าลังคน
อาชีวศึกษาในพื้นที่แต่ละภูมิภาคมีเพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการ 
   ๔) บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน สวัสดิภาพ และสวัสดิการ             
ที่เหมาะสม 
   ๕) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๖) จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานท้า มีหน้าที่ 
   ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานท าและการมีรายได้ระหว่างเรียน 
   ๒) ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรม 
   ๓) จับคู่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานว่างในสถานประกอบการ 
(Job Matching) เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ 
 



 ๔๔  
 

 

  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ 
   ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในพ้ืนที่เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
   ๒) ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาก าลังคน
หน่วยงานในพ้ืนที่ 
   ๓) สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

  ส าหรับข้อมูลความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษานั้น แยกออกตามความต้องการ
แรงงาน (Demand) และจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษา (Supply) 

 ข้อมูลเปรียบเทียบ Demand (แรงงานอาชีวศึกษา) และ Supply (ผู้ เรียน
อาชีวศึกษา) ในพื นที่ ๓ จังหวัด ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แยกข้อมูล ๕ อันดับความต้องการแรงงาน       
ด้านอาชีวศึกษา 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๖  
 

 

 ข้อมูล ๕ อันดับความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมกลุ่ม First           
S-curve & New S-curve 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗  
 

 

 ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand) อุตสาหกรรมกลุ่ม First         
S-Curve & New S-Curve ภาพรวมปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จ้าแนกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๘  
 

 

 ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand) อุตสาหกรรมกลุ่ม First       
S-Curve & New S-Curve ภาพรวมปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จ้าแนกตามกลุ่มอตุสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙  
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐  
 

 

 ข้อมูลเป้าหมายผู้ส้าเร็จอาชีวศึกษา (Supply) ด้านแรงงานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม
กลุ่ม First S-curve & New S-curve ภาพรวมปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑  
 

 

๒.๑๐ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
แนวคิดของการจัดตั้ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ถูกพิจารณาขึ้นเป็น

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายใต้การน าเสนอของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือที่รู้จักในนาม 
“สภาพัฒน์” เนื่องจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอนายกรัฐมน ตรีในขณะนั้น                
ถึงหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน กับภาครัฐบาล ในการยกระดับทักษะ 
ความรู้ความสามารถก าลังคนของชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่จะเน้น
สมรรถนะในการท างาน เพื่อปรับตัวให้เท่าทันตอ่การแข่งขนัเสรีที่จะเกิดขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะสรา้งกรอบ
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อที่จะก าหนดคุณวุฒิวิชาชีพระดับต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน ในการบ่งชี้
สมรรถนะของก าลังคนของไทย ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมาตรฐาน
อาชีพขึ้นได้เอง เพ่ือใช้เป็นฐานในการพัฒนาก าลังคนระดับต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองได้ตรงตาม        
ความต้องการของผู้ประกอบการในฐานะเป็นอุปสงค์ของระบบ ในลักษณะเป็น Demand Driven 

นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดท าโครงการจัดตั้ง “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” และ “ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” 
เพ่ือเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องภารกิจและ
เป้าหมายการด าเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อนกับภารกิจการด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน 
จึงให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐบาลได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.
๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) อันมีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับ        
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ จึงได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์
ให้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นเครื่องมือวัด ความรู้ และทักษะ         
ของบุคคล ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกรอบและหลักเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพระดับต่าง ๆ ขึ้นเพื่อให้เป็น
มาตรฐานในการบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของแรงงานไทย ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง 
สามารถก าหนดมาตรฐานอาชีพขึ้นเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาก าลังคนได้ตรงตามความต้องการ         
อันจะส่งผลต่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่มีปัจจัยส าคัญ  คือ 
การพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการด าเนินการดังกล่า วได้นั้น
จ าเป็นต้องมีก าลังคนที่มี “สมรรถนะ” ความสามารถเพียงพอที่จะสนับสนุนการยกระดับการผลิตและ
การบริการที่ใช้องค์ความรู้ ตลอดจนถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่  

โดย “สมรรถนะ” นั้น ต้องวัดได้อย่างมี “มาตรฐาน” เป็นระบบ เพื่อที่สามารถจะใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาก าลังคนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ในการพัฒนาก าลังคน ให้สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการ    
ของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกจิฐานความรู ้โดยจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ



 ๕๒  
 

 

มหาชน) เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการ น าเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตามขั้นตอนกฎหมาย 
และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๑ ก หน้าที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔        
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าหน้าที่รักษาการผู้อ านวยการ และเริ่มด าเนินงาน        
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๕ และมีผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  

หากพิจารณาพ้ืนฐานความมั่นคงในการพัฒนาชาติแล้ว พ้ืนฐานเรื่องทรัพยากรบุคคล       
ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับ
ภูมิภาคและประชาคมโลก เพ่ือให้การพัฒนาชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน สถาบันคุณวุฒิ
วิ ช าชี พ  (อ งค์ ก ารมหาชน ) ห รื อ  สคช . (Thailand Professional Qualification Institute (Public 
Organization) : TPQI) จึงถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ มีฐานะเป็น
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี  ท าหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล การรับรอง
องค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ  

ในการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและจัดท ามาตรฐานอาชีพ  ด้วยการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้ง
การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือ        
ในการจัดท ามาตรฐานอาชีพและแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อันน ามาใช้
ในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพ่ือให้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและ
หนังสือรับรองมาตรฐานอาชพี รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและ
ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์การท างานและความช านาญในวิชาชีพให้มีความพร้อมต่อ        
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์การมหาชนภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี และ
ด าเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านนโยบายการศึกษา โดยเร่งรัด
จัดท าคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
๑) พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
๒) จัดท ามาตรฐานอาชีพ 
๓) ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่ในการรับรองสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพ 
๔) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
๕) ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่ในการรับรองสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพ 
๖) ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
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  ๒.๑๐.๑ ความส้าคญัของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 ในโลกของการท างานที่ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องใช้

ทักษะและความเชีย่วชาญหลายด้านที่เกดิจากการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบตัิงานจรงิและการฝึกฝนผู้ประกอบ
อาชีพทุกคนทั้งที่มีคุณวุฒกิารศึกษาและไมม่ีคุณวฒุิการศึกษาในสาขานั้น ๆ ล้วนมีศักยภาพในการพัฒนา
ความสามารถการท างานด้านต่าง ๆ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซึ่งการใช้ความรู้ทักษะและ
ความสามารถมาประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบอาชีพนี้เรียกว่า “สมรรถนะ” ในแต่ละสาขาอาชีพ        
อันประกอบด้วย สายงานที่หลากหลายและในแต่ละสายงานต่างมีหลายอาชีพ แต่ละอาชีพจ าเป็นต้องมี
สมรรถนะหลายดา้น เช่น ในสาขาที่พักและโรงแรม สายงานการต้อนรับอาจประกอบไปด้วยอาชีพต่าง ๆ 
ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ พนักงานต้อนรับ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานยกกระเป๋า รวมถึงอาชีพ       
อื่น ๆ ซึ่งแต่ละอาชีพจะมีลักษณะงานในหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและจ าเป็นต้องใช้สมรรถนะ           
ที่หลากหลายในการท างานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์         
การผลิตและพัฒนาก าลังคน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพอันเป็นกลไกส าคัญที่จะยกระดับความก้าวหน้าและอัตราผลผลิตของก าลังคน         
ในประเทศไทยนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการระบุสมรรถนะที่อุตสาหกรรมต้องการเพ่ือจัดท า “มาตรฐานอาชีพ”อันหมายถึง          
การก าหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพต่าง ๆ อีกทั้งยังรับรองทักษะและ        
ความเชี่ยวชาญของบุคคลด้วยการสร้างมาตรฐานในการวัดสมรรถนะเพ่ือที่จะรับรอง “คุณวุฒิวิชาชีพ” 
ซึ่งหมายความว่าการรับรองความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคคลในการท างานตามมาตรฐาน 
อาชีพนั้น ๆ โดยคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อก าลังคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับสูงแต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 

“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการรับรอง 
“สมรรถนะ” ของก าลังคนตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรอง เพ่ือให้บุคคลได้รับการยอมรับในความรู้ 
ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์      
และความรู้ และใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคต 
โดย “คุณวุฒิวิชาชีพ” ดังกล่าว สามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่น ๆ ของประเทศได้  

๒.๑๐.๒ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบด้วย 
 ๑) กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 ๒) ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
 ๓) มาตรฐานอาชีพ 

๓.๑) การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
๓.๒) การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

 ๔) องค์กระที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 ๕) กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

 ๕.๑) การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม 
 มาตรฐานอาชีพ 
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 - กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล 
  ตามมาตรฐานอาชีพ 

 - กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล 
  ตามมาตรฐานอาชีพ 
 ๕.๒) มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน 

  อาชีพ 
- กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล 

    ตามมาตรฐานอาชีพ 
- กระบวนการแนะน าและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง 
  สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

๕.๓) มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
- มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคล 
  ตามมาตรฐานอาชีพ 
- กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคล 
  ตามมาตรฐานอาชีพ 

- คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 ๖) กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพ (PQF) กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 
 ๗) ระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหาร 
     ฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๖ ระบบคุณวุฒิวชิาชีพแห่งชาต ิ



 ๕๕  
 

 

 ๒.๑๐.๓ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิ

วิชาชีพให้สอดคล้องกับระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับ          
จะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ขอบเขตความรับผิดชอบผลผลิตที่พึงจะได้        
จากการปฏิบัติงานนวัตกรรมและระดับความยากง่ายของการท างานโดยเฉพาะกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ         
ในระดับต้นอาจจะเน้นให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูง  ๆ              
จะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่หรือวิธีการในการท างานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง 
เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจะอธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต          
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการท างานและนวัตกรรมที่เป็นกลางไม่เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่ง เพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขัน  
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็น
เครื่องมือหลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือตอบสนอง          
ความต้องการทั้งของภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียง           
กับระบบคุณวุฒิการศึกษาในระดับประเทศและสากล 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) จะมีค าอธิบาย
และบรรยายลักษณะงานในอาชีพ ที่ใช้จ าแนกสมรรถนะวิชาชีพ หรือขอบเขตการปฏิบัติงานในอาชีพ
ส าหรับบุคคล ๆ หนึ่ง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในแบ่งระดับตามผลลัพธ์ของงาน ตามผลผลิตที่ต้องการจากผล
ปฏิบัติ ตามความยากง่ายของงาน ตามความซับซ้อนของงาน ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
ของงาน เพ่ือให้เห็นแนวทางการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ จากระดับเริ่มต้นไปสู่ระดับสูงสุดของงาน
อาชีพ โดยก าหนดให้เป็นคุณวุฒิตามสมรรถนะวิชาชีพ เรียกว่า คุณวุฒิวิชาชีพ 

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การก าหนดระดับสมรรถนะของบุคคล              
ในการประกอบอาชีพ โครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีการด าเนินงานในการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐาน
อาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะของบุคคล  ให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้       
การด าเนินงานของสถาบันฯ  ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผล        
การด าเนินงานตามโครงการ โดยที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการจัดท า
มาตรฐานอาชีพ จนถึงปัจจุบันมีที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งหมด ๑๙ สาขาวิชา (ที่มา : www.tpqi.go.th) 
๑.๑) สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (๑๕ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๒) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ (๙ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๓) สาขาวิชาชีพไฟฟ้า (๑๒ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๔) สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย (๕๘ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๕) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (๑๐๑ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๖) สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน (๓๖ คุณวุฒิวิชาชีพ) 

http://www.tpqi.go.th/


 ๕๖  
 

 

๑.๗) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 
      ดิจิทัลคอนเทนต์ (๒๐๕ คุณวุฒิวิชาชีพ ) 
๑.๘) สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา (๔๓ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๙) สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ (๑๐ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๑๐) สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ (๓๕ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๑๑) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ (๘๖ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๑๒) สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ (๒๕ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๑๓) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ (๗๙ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๑๔) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก (๗๔ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๑๕) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
        (๒๐ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๑๖) สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  
         (๖๗ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๑๗) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก  
         (๒๐ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๑๘) สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ (๑๒ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๑.๑๙) สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (๕๗ คุณวุฒิวิชาชีพ) 

๒) กลุ่มการเกษตร ทั้งหมด ๒ สาขาวิชา 
๒.๑) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม (๑๓๕ คุณวุฒิวิชาชีพ) 

- สาขาส่งเสริมการเกษตร  (๓ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
- สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (๖๓ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
- สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

   (๑๕ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
- สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ (๑๓ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
- สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (๙ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
- สาขาธุรกิจสัตว์ปีกเพ่ือการบริโภค (๐ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
- สาขาแปรรูปสัตว์น้ า (๗ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
- สาขาการเลี้ยงสุกร (๐ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
- สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง (๕ คุณวุฒิวิชาชีพ) 

๒.๒) สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา (๒๑ คุณวุฒิวิชาชีพ) 

๓) กลุ่มบริการ ทั้งหมด ๒๖ สาขาวิชา 
๓.๑) สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน (๓๓ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๒) สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ (๔๗ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๓) สาขาวิชาชีพการบิน (๖๐ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๔) สาขาวิชาชีพก่อสร้าง (๗๓ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๕) สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา (๑๒ คุณวุฒิวิชาชีพ) 



 ๕๗  
 

 

๓.๖) สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร (๙ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๗) สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น (๑๕ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๘) สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน (๖ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๙) สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ (๖ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๑๐) สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (๑๖ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๑๑) สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการท าความสะอาด (๙ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๑๒) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ (๘๘ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๑๓) สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล (๑๔ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๑๔) สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล  
         (๑๒ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๑๕) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ (๑๗๐ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๑๖) สาขาวิชาชีพการเดินเรือ (๓๒ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๑๗) สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย (๒๒ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๑๘) สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน (๕ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๑๙) สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง (๑๙ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๒๐) สาขาวิชาชีพบริการวิจัย (๑๐ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๒๑) สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (๓๘ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๒๒) สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก (๓๐ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๒๓) สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย (๒๘ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๒๔) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร  

                 (๖๕ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๒๕) สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม (๓๔ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๓.๒๖) สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการท างาน (๖ คุณวุฒิวิชาชีพ) 

๔) กลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมด ๑๐ สาขาวิชา 
๔.๑) สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง (๓๑ คุณวุฒิวิชาชีพ)  
๔.๒) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ  
       (๔๖ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๔.๓) สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพ้ืนบ้านและศิลปหัตถกรรม  
       (๘๓ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๔.๔) สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว (๓๐ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๔.๕) สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี (๒๓ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๔.๖) สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ ์(๑๔ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๔.๗) สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ (๒๑ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๔.๘) สาขาวิชาชีพการกีฬา (๑๓ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๔.๙) สาขาวิชาชีพการผังเมือง (๖ คุณวุฒิวิชาชีพ) 
๔.๑๐) สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย 
        (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) (๑๕ คุณวุฒิวิชาชีพ) 



 ๕๘  
 

 

๒.๑๐.๔ ประโยชนข์องคุณวุฒิชีพ 
๑) เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความก้าวหน้าของบุคคลในอาชีพ 
๒) พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและยกระดับของอาชีพให้มีมาตรฐาน 
๓) ใช้ประสบการณ์การท างานและประสบการณ์ชีวิตในการเทียบโอนคุณวุฒิ 
๔) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการท างานและภาคการศึกษา 
๕) เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษา ภาคเอกชน และรัฐบาล 
๖) สร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เป็นการเพิ่มเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีให้กับ 
    บุคคลในอาชีพ 
๗) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๘) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๒.๑๐.๕ ประโยชน์ส้าหรับองค์กรและนายจ้าง 
๑) น ามาตรฐานอาชีพไปใช้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒) ทราบแนวทางฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
๓) เพิ่มผลิตภาพ และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ 
๔) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากรขององค์กร 

๒.๑๐.๖ ประโยชน์ส้าหรับบุคคลในอาชีพ 
๑) ใช้ประสบการณ์ท างานมาเทียบเคียงเพ่ือได้รับการรับรองคุณวุฒิ 
๒) ทราบแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 
๓) สร้างคุณค่าของบุคคลในอาชีพ 
๔) เพิ่มโอกาสในการแข่งขันในการท างาน 
๕) เพิ่มโอกาสทางรายได้ 
๖) เพิ่มโอกาสในการต่อยอดกิจการ 
๗) ได้รับการการันตีจากหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นคนในอาชีพ ที่เป็นมืออาชีพตัว 
    จริงตามมาตรฐานสากล 

   กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ          
ที่ก าหนดโดยระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบาย         
ถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้         
จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และระดับความยากง่ายของการท างาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น 
อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่ก าหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับ
คุณวุฒิสูง ๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่หรือวิธีการในการท างานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพ
ของตนเอง เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการท างานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพ่ือยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้
สามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนด
เพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยง
เทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาในระดับประเทศและสากล 
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๒.๑๑ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
         ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
    ส านักนโยบายและแผนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดท าเอกสาร
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ มีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นการทดลองน าโครงสร้างระบบงานและ
กลไกการขับเคลื่อน กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติไปด าเนินงานในส่วนของการพัฒนารูปแบบ        
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดย เริ่มต้น        
ที่การพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะ และต่อด้วยการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
รายวิชาฐานสมรรถนะ ต่อจากนั้นจึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อน าไปใช้ฝึกอบรมครูผู้สอนน ารูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียน พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และจัดท าข้อเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ เพ่ือให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน       
ที่ท าหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเตรียมแรงงานฝีมือ
ที่ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของประเทศ การศึกษาวิจัยสรุปได้ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

ภาพที่ ๒.๗ รูปแบบการพัฒนาหลักสตูรการจัดการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะ 

    ๑) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นนี้            
ได้จากการประยุกต์แนวคิดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ UNESCO Model ซึ่งประกอบด้วย ๒ วงจร คือ  

วงจรที่ ๑ วงจรการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่  
(๑) ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น  
(๒) ขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ  



 ๖๑  
 

 

(๓) ขั้นตอนการทดลอง และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
(๔) ขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

วงจรที่ ๒ วงจรการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ
ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๔ ขั้นตอน ได้แก่ 

(๑) ขั้นตอนการออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
รายวิชาฐานสมรรถนะ  

(๒) ขั้นตอนการนิเทศและการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
รายวิชาฐานสมรรถนะ  

(๓) ขั้นตอนการน าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ         
ไปใช้จริง 

(๔) ขั้นตอนการประเมินผลแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐาน
สมรรถนะ  

 ๒)  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน         
การสอนฐานสมรรถนะโดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม พบว่า ในภาพรวมรูปแบบการพัฒนา  
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะนั้น มีความเหมาะสม/ถูกต้อง/ครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับ
มากที่สุดทุกขั้นตอน สามารถน ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 

 ๓) ข้อเสนอแนะในการน ารปูแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
ที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  

   (๑) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกรอบที่น าไปใช้เทียบเคียงและเชื่อมโยงกับกรอบ
คุณวุฒิอาเซียน และกรอบคุณวุฒิระดับนานาชาติ ดังนั้น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจึงต้องเป็นแม่แบบและ
แกนกลาง ในการพัฒนากรอบคุณวุฒิต่าง ๆ ของประเทศส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องและ
สามารถเชื่อมโยงระหว่างกรอบคุณวุฒิในแต่ละระดับและประเภทหรือมาตรฐานระดับชาติต่าง ๆ ได้และ
ท าให้กรอบคุณวุฒิต่าง ๆ ของประเทศที่จัดท าขึ้นที่เทียบเคียงและเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
สามารถไปเทียบเคยีงกับกรอบคุณวฒุิในระดบันานาชาตหิรอืกรอบคุณวุฒอิาเซยีนได้ การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  

   (๒) กรอบคุณวุฒิต่าง ๆ ของประเทศที่จัดท าขึ้นแล้ว โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดท า ควรจัดท าตารางเทียบเคียงการเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพ่ือแสดง
รายละเอียดของการเทียบเคียงและความเชื่อมโยง เพื่อที่กรอบคุณวุฒิอื่น ๆ สามารถสอบทานไดว้่ากรอบ
คุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในระดับเดียวกันมีปริมาณรายละเอียดที่เทียบเคียง
เท่าเทียมกันหรือไม่และถูกต้องเพียงใด 

   (๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบการรับรองสมรรถนะบุคคลและออกใบรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ควรจัดให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดไว้ในกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือเป็นการทดสอบและประเมิน ความสามารถ
เบื้องต้นก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงและเป็นดัชนีก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถที่แท้จริง  
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   (๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นองค์กรหลัก         
ในกระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และรวมถึง 
สภา/สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ควรสร้างความชัดเจนในการจัดการศึกษา หรือฝึกอบรมที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและนานาชาติด้วยการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
หรือการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการด้านสมรรถนะของผู้ที่จะ
เป็นแรงงานของสถานประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม วิเคราะห์สมรรถนะจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิต่าง ๆ เช่น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทยและต่างประเทศ กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และระบบสมรรถนะอื่น ๆ ที่จัดท าโดยสภา/สมาคมวิชาชีพ ซึ่งสภาวิชาชีพ 
ต่าง ๆ จะจัดท าระบบสมรรถนะของตนเองตามข้อก าหนด ภายใต้พระราชบัญญัติเพื่อให้คณะกรรมการ
วิชาชีพพิจารณาใบอนุญาต หรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ โดยน าผลการศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะ
ทั้งหมดมาก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรทั้งด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน โดยเริ่มที่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแล้ว
ด าเนินการจัดท าแผนการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ ตลอดจนทรัพยากรที่จะน ามาใช้ 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถติดตาม ประเมินผลความส าเร็จที่สะท้อน ให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้น
เชิงศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบ  การวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ
ดังนั้น หน่วยงานที่เป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ จึงควรอย่างยิ่งในการน าสถานศึกษา       
ในสังกัดก าหนดเป็นนโยบายที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
ตามรูปแบบที่ได้จากผลการวิจัยนี้โดยเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานฝีมือ
แรงงานที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและเป็นที่ยอมรับของสากลโดยจะเห็นได้จากการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศเพื่อเทียบเคียงไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิ
วิชาชีพของไทยกับต่างประเทศ ก็จะเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการเคลื่อนย้ายก าลังคน        
อย่างเสรี เพ่ือการศึกษาต่อหรือเคลื่อนย้ายแรงงานในระหว่างประเทศที่มีความร่วมมือกันหรือ            
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  

   (๕) หน่วยงานที่ เป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่ท าหน้าที่จัด
การศึกษาในระดับต่าง ๆ ควรจัดตั้งองค์กรสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ        
เพ่ือวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและหารูปแบบการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร รายวิชาฐานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพ และองค์กรที่ท าหน้าที่สนับสนุนนี้ควรด าเนินการจัด  
ฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร รายวิชาฐาน
สมรรถนะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนที่มีแนวโน้มในการสอนที่ดีให้เป็นครูต้นแบบในทุกสาขาวิชา 
เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติอย่างยั่งยืน ด าเนินงาน
ด้านการก ากับ ติดตามและประเมินผล ท าหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  เพ่ือให้ได้ข้อมูลไปปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี          
ที่ต้องการสมรรถนะใหม่ในการปฏิบัติงาน  



 ๖๓  
 

 

   (๖) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม        
ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จัดการทดสอบผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานร่วมกัน เพ่ือรับรองสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิหรือออกใบรับรองฝีมือแรงงาน ซึ่งก าหนดเป็น
กฎหมายบังคับผู้ที่จะเข้าปฏิบัติงาน  

   (๗) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม          
ควรแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
หลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกันในรูปแบบทวิภาคีซึ่งเป็น  
ความส าคัญของการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงที่โรงเรียนไม่สามารถจัดให้ได้เน้นการฝึกปฏิบัติ ให้เกิด
สมรรถนะจากสภาพจริง  

   (๘) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติควรมี 
ความร่วมมือในการท าวิจัย เพ่ือน าผลวิจัยมาปรับปรุง ทบทวน พัฒนารูปแบบวิธีการท างาน และพัฒนา
งานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ต่อไป  
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๖๐) 
 
   
 



 



บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ 

เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
 

๓.๑ ความเป็นมาในการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
การปรับปรุงหลักสูตรอาชวีศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ส านักงานคณะงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ได้จัดท าแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ โดยการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาของประเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาก าลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยก าหนดยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา ๖ ยุทธศาสตร์ ดังภาพ  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๓.๑ แผนภาพความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

 ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙        
สู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น  ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ที่มีความชัดเจน ครบถ้วนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนพัฒนา การอาชีวศึกษาของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับ
นโยบาย และการปฏิบัติการ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังภาพ 



 ๖๖  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่๓.๒ แผนภาพการขบัเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ สู่การปฏิบัต ิ

ตามนโยบายด้านการอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การปฏิรูป            
การอาชีวศึกษา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษาในด้านการผลิตและการพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาตามความต้องการของประเทศ ก าหนดให้การผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการที่จะด าเนินการผลิตก าลังคนให้ตอบสนองต่อ      
ความต้องการ (Demand Driven) ได้นั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมให้ก าลังคนที่จบการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถหรือมีสมรรถนะ
ตามที่สถานประกอบการต้องการ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาปัจจุบันเป็นการจัดการเรียน      
การสอนแบบการศึกษาทั่วไป (General Education) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาหรือผ่าน       
การฝึกอบรม มีสมรรถนะและสามารถท างานในสถานประกอบการได้ตามที่สถานประกอบการต้องการ 
จึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบอิงฐานสมรรถนะ (Competency Based Education and Training) 
รวมถึงครูจะต้องท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมให้มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) ก าหนดความชัดเจนของมาตรฐานอาชีพ 
(Occupational standards) หรือมาตรฐานสมรรถนะ (Competency standards) หรือ สมรรถนะ



 ๖๗  
 
อาชีพ (Occupational  Competence) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และเร่งรัดให้มี 
การน าระบบคุณวุฒิวิชาชีพมาใช้โดยเร็ว เพ่ือท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับสมรรถนะอาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ความจ าเป็นและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ 
๑) การผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
๒) การผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ

สากล เพื่อเร่งรัดการพัฒนาประเทศและความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ 
๓) หลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นเครื่องมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
เป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ 
๑) ประเทศไทยมีบุคลากรในระดับอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะในด้านความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
๒) ภาคผู้ใช้ก าลังคนมีความพึงพอใจในศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในระดับอาชีวศึกษา 
๓) ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะในแต่ละระดับ มีสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ 
๑) การก าหนดมาตรฐานอาชีพและวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน 
๒) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
๓) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๔) การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 



 ๖๘  
 

ดังนั้น เครื่องมือส าคัญในการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายที่จะผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คือ “การพัฒนา
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ” ซึ่งปัจจุบันส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ได้มีการปรับปรุงระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติจาก ๙ ระดับ เป็น ๘ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับระดับคุณวุฒิ ของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ซึ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นส าคัญ ท าให้สะดวก
ต่อการเทียบเคียงระดับคุณวุฒิการศึกษาของผู้เรียนกับระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพในระดับสากล ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจึงเริ่มด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาต ิ(ฉบับปรบัปรงุ) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ก าหนดไว้ มีการเชื่อมโยงคุณวุฒิ
การศึกษา กับมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรเร่งด่วนตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ตอบสนองเปา้หมายการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งจะต้อง
ค านึงถึงเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการบรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ ดังตารางภาพ 

ส าหรับความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษานั้น ส านักงานคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษา ได้มีการด าเนินการในส่วนต่าง  ๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและ           
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการอาชีวศึกษา ดังนี้ 



 ๖๙  
 

๑. ขับเคลื่อนการน ากรอบคุณวุฒิปรับปรุงน าสู่การปฏิบัติ โดยปรับปรุง  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๔ ฉบับ คือ ๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบั ติการ พ.ศ. ๒๕๕๖          
โดยพิจารณาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง) และค านึงถึงผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) 
และความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (Application and Responsibility)  

๒. การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งขณะนี้หลักสูตรได้รับการพัฒนาครบ ๑๐ ประเภท
วิชา รวม ๖๕ สาขาวิชา และจะพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเภทวิชา/
สาขาวิชา เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ งชาติ 
และมาตรฐานอาชีพในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  เพ่ือเตรียมน าเสนอคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษาฯ และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตรดังกล่าวในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๓. การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อเน่ื อง ๕ ปี            
ตามมาตรฐาน KOSEN ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อเนื่อง ๕ ปี ตามมาตรฐาน KOSEN เพ่ือผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นวิศวกร 
ที่พร้อมต่อการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม หลักสูตรโคเซ็นเป็นการจัดการศึกษาที่สร้างบุคลากร      
ทางเทคนิคที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคโนโลยี การทดลองและการปฏิบัติจริง 
พร้อมปูทางพ้ืนฐานทฤษฎีขั้นสูงควบคู่กันไป หลักสูตรโคเซ็นจะใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๕ ปี เมื่อจบ
แล้วจะได้วุฒกิารศึกษาอนุปริญญา และสามารถต่อหลักสูตรระดับสูงอีก ๒ ปี ก็จะได้วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในการพัฒนาหลักสูตรดงักล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับ National 
Institute of Technology (NIT) ประเทศญี่ปุ่น โดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการ
สถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น โคเซ็น ณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อเนื่อง ๕ ปี ตามมาตรฐาน KOSEN เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในการสร้างก าลังคนคุณภาพรองรับ
ผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนในหลักสูตรตาม
มาตรฐานโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่นใน ๒ สถานศึกษา ๒ สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ในสาขาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ โดยผู้สมัครเรียนจะต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) มีเกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป ซึ่งมี
นักเรียนให้ความสนใจและสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นจ านวนมาก โดยเกณฑ์การสอบคัดเลือกแบ่งเป็น
การสอบข้อเขียน ร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และภาษาอังกฤษ 



 ๗๐  
 
ด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน KOSEN และการสอบสัมภาษณ์  ร้อยละ ๓๐ ประกอบด้วย        
การน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน การวัดทักษะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีและบุคลิกภาพ ด าเนินการโดย
สถานศึกษา โดยนักเรียนที่สอบผ่านจะต้องมีความรู้ความสามารถตรงกับคุณสมบัติมาตรฐานของโคเซ็น 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ มีนักเรียนที่สอบผ่านและรายงานตัวเข้าศึกษาแล้ว จ านวน 
๓๑ คน แบ่งเป็น วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ านวน ๑๕ คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี         
ฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จ านวน ๑๖ คน โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันโคเซ็น 
ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ อาทิ การประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานญี่ปุ่น การอบรมพัฒนาครูตามมาตรฐานญี่ปุ่น และการอบรมนักเรียนเพื่อปรับพ้ืนฐานวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรทั้งหมด 

๔. การพัฒนาหลักสูตรเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เน้นเชิงสมรรถนะเพื่อยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตรมุ่งเน้น
เทคโนโลยีเชี่ยวชาญ และแนวคิดเชิงวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 
เตรียมก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผลักดันประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน ๗ สาขาวิชา ได้แก่          
๑) สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง  ๒) สาขาวิชาช่างซ่อมอากาศยาน ๓) เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์        
๔) หุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม ๕) เทคนิคพลังงาน ๖) โลจิสติกส์ และ ๗) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว         
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน ๖ ประเด็น ดังนี้ 

๑) ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบใหม่ เน้นสมรรถนะทั้ง ๒ ด้าน 
คือ ให้มีทักษะในการปฏิบัติเป็นนักเทคโนโลยีคุณภาพชั้นสูง และมีแนวคิดเป็นระบบเชิงวิศวกร 

๒) คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อม  
๓) เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร/แนวทางใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๔) มีความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน และ

ร่วมกับภาคเอกชน  
๕) มีการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบบ 

Interactive Distance Learning (IDL) 
๖) ท าความร่วมมือกับต่างประเทศอาจจะท าใน ๒ รูปแบบ ทั้งระหว่างรัฐกับรัฐ 

(Government to Government) และระหว่างสถาบันกับสถาบัน (Institute to Institute) เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่อง ยั่งยืน 

๕. การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ      
เป็นหน้าที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันแต่ละแห่ง โดยผ่าน
กระบวนการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร และการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา ก่อนเสนอขออนุมัติใช้หลักสูตรต่อคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาตามขั้นตอน อย่างน้อย ๑ ปีการศึกษาก่อนเปิดสอน เพื่อส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณารับทราบและรับรองหลักสูตร และส่งให้ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
การศึกษา ตามขั้นตอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีสถาบันการอาชีวศึกษาส่งหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุง เพ่ือเสนอขออนุมัติ  ใช้หลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒๕ 



 ๗๑  
 
หลักสูตร ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐  การผลิตบัณฑิตจะต้อง
เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกฎหมาย        
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  

๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาบัญชี สาขา
การท่องเที่ยว ฯลฯ 

* หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตทุกหลักสูตร  ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  

๔) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

๕) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง วิธีการปฏิบัติในการ
บริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

๖) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน       
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐  

๖. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการ
ปฏิบัติจริงเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพ และก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งหลักสูตรได้รับการพัฒนาจ านวน ๑๐ 
ประเภทวิชา คือ  

๗.  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการพัฒนาก าลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth : S-Curve, New S-curve) 
และประเทศไทย ๔.๐ โดยมีหลักการและเหตุผลที่ส าคัญ คือ สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้ส่งเสริมและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและสามารถพัฒนาองค์ความรู้



 ๗๒  
 
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ด าเนินการฝีกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนอง       
กับความต้องการก าลังคนในสาขาขาดแคลนอย่างเร่งด่วน ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการได้มอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติโดยก าหนด ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในชั้นปีสุดท้าย รวมทั้ง
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท าให้ได้รับการฝึกอบรมอาชีพก่อนที่จะออกไปท างานในสถานประกอบการ 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะและมีสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีศักยภาพ        
ในสาขาอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน ดังนั้น เพ่ือให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและพัฒนาก าลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี จึงต้องพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่ขาดแคลนเป็นที่
ต้องการเร่งด่วน เป็นความต้องการในระดับประเทศและรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาก าลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ             
ของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เน้นการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ (New Engine of Growth : S-Curve, New S-curve) และ 
Thailand ๔.๐ ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยให้
มี ทักษะ (Skill) ภาษาอังกฤษ (English) และคุณธรรม (Ethics) และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนเพื่อเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ มีเป้าหมายส าคัญ คือ ในเชิงปริมาณ
เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตอบสนองความต้ องการ       
ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่ขาดแคลน สาขาที่เป็นที่ต้องการเร่งด่วน สาขา        
ที่เป็นความต้องการของประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเชิงคุณภาพ เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
การประกอบอาชีพเสริมการเปลี่ยนอาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเข้าทดสอบมาตรฐาน
อาชีพ การเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การเข้าศึกษาต่อ เพ่ือให้มีแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับสากล สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ของส านักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาก าลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New 
Engine of Growth : S-Curve, New S-curve) แ ล ะ  Thailand ๔ .๐  ได้ รั บ ค วาม ร่ วมมื อ จ าก 
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และ       
มผีูท้รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ มาร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) ได้หลักสูตรระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ จ านวน ๔๐ หลักสูตร เช่น 



 ๗๓  
 
ตารางที่ ๓.๑ หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ จ านวน ๔๐ หลักสูตร 

 
 

กลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

(New Engine of 
Growth) หลักสูตร 

จ านวน 
(ชม.) 

คณะอนุกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน
เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศกึษา 
(อ.กรอ.อศ.) กลุม่

อาชีพ 
 

สถานประกอบการ 

๑) ยานยนต์
สมัยใหม่  

วิเคราะหป์ัญหารถ จักรยานยนต์
ขนาดใหญ่ด้วย Diagnosis 
System (เครื่องวินิจฉัย) 

๓๐ รถจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์เล็ก
อเนกประสงค์ 

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั 

ช่างควบคุมเครื่องกล CNC 
(Computer Numerical 
Control) 

๓๐ ยานยนต์และชิ้นส่วน 
 

- บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย)
จ ากัด 
- บริษัท สยามซีเนเตอร์ จ ากดั 

๒) อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ  

ควบคุมกระบวนการผลิตด้วย
ระบบ DCS (DCS Operator) 

๓๐ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  บริษัท PTS จ ากัด 

สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

๓๕ อุตสาหกรรมต้นแบบ - 

๓) ท่องเท่ียวกลุ่ม
รายได้ดี และการ
ท่องเท่ียวสุขภาพ  

ต้อนรับคณะผูเ้ข้าร่วมแสดง
สินค้าและนิทรรศการระดับ
นานาชาติ 

๔๐ ไมซ์  บริษัท ไทยดรมีทัวร์ จ ากัด 

จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
โดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน ์
 

๓๐ ค้าปลีก สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 

๔) เกษตรและ
เทคโนโลยชีีวภาพ  

ผลิตเพาะพันธ์ุกลา้อ้อยโดยใช้ 
ตาอ้อย (เพิ่มปริมาณและ
ปราศจากโรค) 

๕๐ เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร  

บริษัท น้ าตาลและอ้อย
ตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 

๕) แปรรูปอาหาร  การแปรรปูถั่วเหลือง ๒๘ ภาคธุรกิจและบริการ
อาหาร 

- 

๖) โลจิสติกส์และ
การบิน  
 
 
๖) โลจิสติกส์และ 
    การบิน (ต่อ) 

ตรวจและบ ารุงรักษาระบบปรับ
อากาศรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
 

๓๐ 

รถไฟความเร็วสูงและ
ระบบราง 

บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จ ากัด 

ตรวจและบ ารุงรักษาแหนบรับ
ไฟฟ้าบนรถไฟฟ้า 

๓๐ 

ดับไฟช้ันสูงในเรือ (IMO Model 
Course ๒.๐๓) 

๓๐ พาณิชย์นาวี  
 

บริษัท โทเรเซน (กรุงเทพ) จ ากัด 
(มหาชน) 

บริการล้อยางและระบบเบรก
อากาศยานส่วนบุคคล 

๖๐ อุตสาหกรรมการบิน 
 

สถาบันการบินพลเรือน 



 ๗๔  
 

กลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

(New Engine of 
Growth) หลักสูตร 

จ านวน 
(ชม.) 

คณะอนุกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน
เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศกึษา 
(อ.กรอ.อศ.) กลุม่

อาชีพ 
 

สถานประกอบการ 

๗) เชื้อเพลิง 
   ชีวภาพและ 
เคมีชีวภาพ  

ซ่อมบ ารุงโกลบวาล์วระบบ 
นิวเมติกส ์

๓๐ 
ปิโตรเลียม ปิโตเคม ี
  
 

พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ ากัด 
(มหาชน) ซ่อมบ ารุงวาล์วผีเสื้อระบบ 

นิวเมติกส ์
๓๐ 

๘) ดิจิทัล  เขียนแบบและท ารายละเอยีด
งานโครงสรา้งด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (BMI) 

๓๐ อุตสาหกรรมก่อสร้าง สมาคมธรุกิจ 
รับสรา้งบ้าน 

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
บ้านด้วยเทคโนโลยี Internet 
of Things 

๓๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและ
ดิจิทัลคอนเทนต์  

บริษัท นิวเทคโนโลยี  
อินฟอเมช่ัน จ ากัด 

ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ เพ่ือให้สถานศึกษา ที่มีความพร้อมน าไปใช้ในการจัดฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ต่อไป (ส านักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ๒๕๖๑)   
 
๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ EEC  

จากข้อมูลของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.๒๕๖๒ และ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ EEC  มีรายละเอียดประเภทวิชา และ
สาขาวิชา ตามล าดับ ดังนี้ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน ๒๔ สาขาวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน  

ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
สถาปัตยกรรม ส ารวจ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบ ารุง ช่างพิมพ์ เทคนิคแว่นตาและเลนส์        
ช่างต่อเรือ ช่างโทรคมนาคม ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม โยธา อุตสาหกรรมยาง เมคคาทรอนิกส์    
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีฟอกหนัง  ช่างเครื่องท าความเย็นและปรบัอากาศ  ช่างซ่อมบ ารุงเรือ          
และช่างเครื่องจักรกลเกษตร  

๒) ประเภทวิชาพณิชยกรรม จ านวน ๑๒ สาขาวิชา ได้แก่ การบัญชี การตลาด         
การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์  ธุรกิจค้าปลีก 
ภาษาต่างประเทศ โลจิสติกส์ การจัดการส านักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย และธุรกิจการกีฬา 



 ๗๕  
 

๓) ประเภทวิชาศิลปกรรม จ านวน ๑๓ สาขาวิชา ได้แก่ วิจิตรศิลป์ การออกแบบ   
ศิลปหัตถกรรม ศิลปกรรมเซรามิก ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ ถ่ายภาพและ 
มัลติมิเดีย เทคโนโลยีศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เครื่องประดับ อัญมณี  
ช่างทองหลวง การพิมพ์สกรีน และออกแบบนิเทศศิลป์  

๔) ประเภทวิชาคหกรรม จ านวน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ แฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและ
โภชนาการ คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจเสริมสวย และธุรกิจคหกรรม 

๕) ประเภทวิชาเกษตรกรรม จ านวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
๖) ประเภทวิชาประมง จ านวน ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
๗) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ การโรงแรม และ  

การท่องเที่ยว 
๘) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ านวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่  เทคโนโลยีสิ่งทอเคมี 

สิ่งทอ และเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 
๙) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน ๒ สาขาวิชา คือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
๑๐) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี ๓ สาขาวิชา คือ อุตสาหกรรมบันเทิง  

การดนตรี และการสร้างเครื่องดนตรีไทย 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ท าการพัฒนาจากหลักสูตรพุทธศักราช 

๒๕๕๗  เป็นหลักสูตรปพุีทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีประเภทวิชาเพิ่มเติมจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จ านวน ๑ ประเภทวิชา คือ พาณิชยนาวี รวมเป็น ๑๑ ประเภทวิชา แบ่งเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้  

๑) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน ๓๓  สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคนิคเครื่องกล 
เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ส ารวจ เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 
เทคนิคสถาปัตยกรรม เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม การพิมพ์ เทคนิคพลังงาน เทคโนโลยี 
ขึ้นรูปพลาสติก ช่างกายอุปกรณ์ เทคโนโลยีการต่อเรือ การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย เทคโนโลยี
โทรคมนาคม โยธา เครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง เคมีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี 
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ช่างอากาศยาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยเีครื่องมือวดัและควบคุม
งานปิโตรเลียม เทคนิคซ่อมบ ารุงเรือ เทคนิคเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีบริการ        
ยานยนต์ เครื่องกลเกษตร เทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง และเทคนิคการจัดการ
อาคาร 

๒) ประเภทวิชาพณิชยกรรม จ านวน ๑๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี การตลาด          
การเลขานุการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจสถานพยาบาล การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  การจัดการ
ส านักงาน การจัดการธุรกิจการกีฬา  และธุรกิจการบิน  

๓) ประเภทวิชาคหกรรม จ านวน ๗ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่อง       
แต่งกาย อาหารและโภชนาการ การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจความงาม ธุรกิจคหกรรม          
การจัดการดูแลผู้สูงอายุ และเชฟอาหารไทย 

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20201v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20401v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20401v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20404v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20406v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20407v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20408v4.pdf


 ๗๖  
 

๔) ประเภทวิชาศิลปกรรม จ านวน ๑๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิจิตรศิลป์ การออกแบบ   
เทคโนโลยีเซรามิก เทคโนโลยีศิลปกรรม ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ     
เครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง ถ่ายภาพและมัลติมีเดีย  ดิจิตัลกราฟิก การพิมพ์สกรีน เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และออกแบบนิเทศศิลป์ 

๕) ประเภทวิชาเกษตรกรรม จ านวน ๙ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์  
สัตวศาสตร์ ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร สัตวรักษ์ เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ และ 
เกษตรศาสตร์ระหว่างประเทศ 

๖) ประเภทวิชาประมง จ านวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และแปรรูป
สัตว์น้ า 

๗) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการโรงแรม  
การท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ และการจัดประชุมและนิทรรศการ  

๘) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ านวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ  
เคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 

๙) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชัน 

๑๐) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี จ านวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
เทคโนโลยีระบบแสง (ระหว่างปรับปรุง) ดนตรีและเทคโนโลยี เทคโนโลยี การสร้างเครื่องดนตรีไทย 
(ระหว่างปรับปรุง) และเทคโนโลยีระบบเสียง (ระหว่างปรับปรุง) 

๑๑) ประเภทวิชาพาณิชยนาวี จ านวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการเดินเรือ เทคนิค
เครื่องกลเรือ และอิเลคทรอเทคนิคอล 

จากการวิเคราะห์หลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีประเภทวิชาเหมือนกัน จ านวน  ๑๐ ประเภทวิชา และมี
การจัดท าประเภทวิชาเพ่ิมขึ้นมาอีก ๑ ประเภทวิชา ในหลักสูตร ปวส. และถ้าพิจารณาจากสาขาวิชา 
จะพบว่า บางสาขาวิชามีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่ไม่มีในระดับระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีกทั้งชื่อสาขาวิชาก็ยังไม่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นความต้องการ        
ของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่มีความต้องการ
อัตราก าลังคนใน ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรม โดยในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ส่วนใหญ่         
จะเป็นการน าหลักสูตรเดิมมาท าการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยมิได้มีการน าเอามาตรฐานอาชีพ
ในแต่ละสาขาอาชีพ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้น ๆ มาออกแบบหรือใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร จึงท าให้หลักสูตรที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไม่สามารถผลิตบุคลากรออมาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการได้ อีกทั้งยังไม่ตอบโจทย์      
ในการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่สามารถเข้าปฏิบัติงานหลังส าเร็จการศึกษาได้ 

 
๓.๓ สถานการณ์และสภาพปัญหาในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้และ 
      การประเมินผลหลักสูตร 
 การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษา          
การน าหลักสูตรไปใช้และ การประเมินผลหลักสูตร สรุปได้ดังนี้ 

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20301v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20318v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20319v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20701v8.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20702v8.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20900/20903.pdf
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  ๓.๓.๑ นโยบายด้านการอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์         
การปฏิรูปการอาชีวศึกษา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษาในด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ก าหนดให้การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการที่จะด าเนินการผลิตก าลังคนให้ ตอบสนองความต้องการ 
(Demand Driven) ได้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม         
ให้ก าลังคนที่ส าเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ มีทักษะหรือมีสมรรถนะ
ตามที่สถานประกอบการต้องการ อีกทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันยังเป็นในลักษณะ      
การจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาทั่วไป (General Education) ท าให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาออกไป
หรือผ่านการฝึกอบรม ไม่มีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามที่สถานประกอบการต้องการ       
จึงต้องปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ ให้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบอิงฐานสมรรถนะ 
(Competency Based Education and Training) รวมถึงครูผู้สอนที่จ าเป็นจะต้องท าแผนการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะด้วย  
   แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา ต้องอยู่บนรากฐานของการวิเคราะห์
และระบุความต้องการของอาชีพได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการของงานในอาชีพ/กลุ่มอาชีพ 
สถานประกอบการ การเปิดหลักสูตรการศึกษาจะต้องพิจารณาถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ
ต้องสนับสนุนโอกาสการมีงานท าของผู้เรียน ดังนั้น การออกแบบ/วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร
อาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จะต้องน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเข้าไปปรับใช้      
ในการพัฒนาหลักสูตรเดิม เพ่ือให้หลักสูตรใหม่ที่ได้มานั้นเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยยึดโยงกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งจะต้องเชื่อมโยง
หรือเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรอบสมรรถนะอาเซียนทางด้าน
การท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรฐานวิชาชีพขององค์กรวิชาชีพ หรือมาตรฐาน
อาชีพของสถานประกอบการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน หรือภาคประกอบการ และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ        
และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากสถานประกอบการ/ภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาร่วมกัน ซึ่งเป็นผู้ใช้ผลผลิตในการร่วมก าหนดหลักสูตรอาชีวศึกษาเพ่ือให้ได้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยด าเนินการตามกระบวนการ/
ขั้นตอนของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรภายใต้การก ากับดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ และ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนจากสถานประกอบการ 
   การปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สถานประกอบการนั้น คือ การเชิญตัวแทนจากสถานประกอบการในแต่ละสาขาวิชาชีพเข้ามาร่วมให้
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการก าหนดสมรรถนะวิชาชีพในหลักสูตร โดยตัวแทนควรจะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในอาชีพนั้น ๆ ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เพ่ือใช้ในการก าหนดหรือปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร     
ให้มีความทันสมัยและตรงกับการปฏิบัติงานจริงในโลกของอาชีพนั้น ๆ มากขึ้น แต่ในบางสาขาวิชาชีพ 
อาจจะมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือประกาศของสภาวิชาชีพหรือหน่วยงาน         
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ที่รับรองอาชีพนั้น ๆ ซึ่งมีข้อก าหนดที่จะต้องด าเนินการปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่ก าหนดด้วย ส าหรับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ        
สายปฏิบัติการได้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาตรีใหม่ และมีการประกาศใช้
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.๑) แต่ละสาขา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรปรับปรุงให้มีมาตรฐานขั้นต่ าตามที่ก าหนด แต่ยังมีปัญหาโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ยังไม่สามารถขับเคลื่อนการท างานได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมีข้อจ ากัด        
ในเรื่องของอัตราก าลัง และการก าหนดต าแหน่งคณาจารย์ โดยเฉพาะบุคลากรที่รับผิดชอบงานทางด้าน
วิชาการของสถาบัน บุคลากรผู้สอนซึ่งท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ยังมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่ค่อนข้างน้อย และกระบวนการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีต้องผ่านความเห็นชอบจากทั้ง ๒ สภา 
คือ ๑) สภาสถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง และ ๒) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นสภาสูงสุด
ในการอนุมัติการใช้หลักสูตร โดยมีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองจากอนุกรรมการฯ ด้านหลักสูตร 
อนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองหลักสูตรฯ การประเมินศักยภาพและความพร้อม/ประเมินสภาพจริง
จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ซึ่งในกระบวนการนี้ใช้ระยะเวลาในการเสนอเพ่ือให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติหลักสูตร อย่างน้อย ๑๐ – ๑๒ เดือน ซึ่งเป็นการใชร้ะยะเวลามากกว่าสถาบันอุดมศึกษาที่อ านาจ
สูงสุดในการอนุมัติหลักสูตรจะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยเท่านั้น ในส่วนนี้ยังไม่นับรวมถึงระยะเวลา       
ในการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรในส่วนความรับผิดชอบของแต่ละสถาบัน  ท าให้การพัฒนา
หลักสูตรต้องใช้เวลานานมาก 
  ๓.๓.๒ การน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการ        
ที่ส าคัญที่จะท าให้หลักสูตรที่จัดท าขึ้นบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดท าหลักสูตร 
กระบวนการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในการน าหลักสูตรไปสู่สถานศึกษา และการจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้เป็นงาน ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล
หลายฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่ส าคัญท่ีจะต้องมีความเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่หน่วยงานส่วนกลาง         
มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการบริหาร และการสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารหลักสูตร การนิเทศ        
การติดตามผลการใช้หลักสูตร เพื่อให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ในส่วนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นผู้ที่
น าหลักสูตรไปใช้จ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน
และการเตรียมการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ขั้นต่อมาคือ        
การด าเนินการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีระบบ โดยการจัดเตรียมครูผู้สอนที่มีความเหมาะสมกับแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอน 
ต้องให้ความส าคัญกับ “ครู” ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในการด าเนินการดังกล่าว และ      
มีผลต่อคุณภาพของการบริหารจัดการหลักสูตร เพราะครูเป็นผู้ที่จะต้องน าหลักสูตรไปจัดท าแผน       
การสอน/แผนการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้ตรงและ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียน       
โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ทั้งการศึกษาในระบบ และระบบอื่น  ๆ 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยจะต้องหาแนวทางสร้างความร่วมมือกับ      
สถานประกอบการที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและบริบทในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม      



 ๗๙  
 
ในการท างานจริง แต่ในข้อเท็จจริง พบว่า ครูจ านวนหนึ่งยังเป็นครูอัตราจ้าง ท าให้ขาดความก้าวหน้า 
ในอาชีพ ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามมาเป็นล าดับ 
 ๓.๓.๓ สถานการณ์ในการน าหลักสูตรอาชีวศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การน าหลักสูตรอาชีวศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา พบว่า ครูผู้สอน       
ส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนด ไม่สามารถสร้างพ้ืนฐานทางการคิดวิเคราะห์ให้กับ
ผู้เรียนได้ ผู้สอนยังไม่การปรับกระบวนการเรียนและเปลี่ยนกระบวนการสอนตามการเปลี่ยนแปลง       
ของหลักสูตร ไม่สนใจและไม่ให้ความส าคัญในการศึกษารายละเอียดของรายวิชา และมาตรฐานต่าง ๆ 
ที่ก าหนดในหลักสูตร ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับการสอนในรูปแบบเดิม ๆ สอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิด
ความจ าและน าไปสอบวัดผล แต่ไม่ได้สอนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ องค์ความรู้ และเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ อีกทั้งยังขาดองค์ความรู้ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน ต าราเรียน วัสดุช่วยสอนต่าง ๆ 
แต่จะใช้เอกสารการสอนจากส านักพิมพ์ต่าง ๆ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องให้
ความส าคัญในการพัฒนาครูให้มีเทคนิควิธีการสอนรูปแบบใหม่ ๆ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมใส่ใจในการหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อน าความรู้ใหม่ ๆ ไปสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ 
 
๓.๔  การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern  

Economic Corridor : EEC) เปรียบเทียบกับหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ในส่วนของความต้องการก าลังคนรวม ใน ๑๐ อุตสาหกรรม ระหว่าง        
ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม มีดังนี้ 

๑) กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย  
(๑) อุตสาหกรรมยานยนต์ทันสมัย ๕๓,๗๓๘ อัตรา  
(๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ๕๘,๒๒๘ อัตรา  
(๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี ๑๖,๙๒๐ อัตรา  
(๔) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ๕,๑๙๘ อัตรา  
(๕) อุตสาหกรรมการบิน ๘,๐๗๖ อัตรา  
(๖) อุตสาหกรรมดิจิทัล ๓๑,๘๗๗ อัตรา  
(๗) อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร ๑๑,๕๓๘ อัตรา  

 ๒) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย  
(๑) อุตสาหกรรมระบบราง ๒๔,๒๔๖ อัตรา  
(๒) อตุสาหกรรมพาณิชย์นาวี ๓,๐๘๕ อตัรา 
(๓) อตุสาหกรรมโลจิสติกส ์๒๑,๙๘๒ อัตรา 

โดยมีความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา จ านวน ๒๕๓,๑๑๔ ต าแหน่ง และ         
ในระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๑๓,๙๔๓ ต าแหน่ง จากการวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการของโครงการ



 ๘๐  
 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เปรียบเทียบกับหลักสูตร
อาชีวศึกษา ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีปริมาณ
ความต้องการก าลังคนมากที่สุดได้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๓.๒ เปรียบเทียบความต้องการก าลังคนรวม ของ EEC ใน ๑๐ อุตสาหกรรม ระหว่าง  

ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

ความต้องการก าลังคนรวม  
ของ EEC ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ยานยนต์ทันสมัย อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล 
 

๑) เทคนิคยานยนต ์
๒) เทคนิคซ่อมตัวถังและสรีถยนต ์
๓) เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 
๔) เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ 
 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส ์ ๑) อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
๒) ระบบภาพและระบบเสียง 
๓) อิเล็กทรอนิกส์การแพทย ์

 
หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส ์

และหุ่นยนต ์
๑) เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์
๒) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
 

การบิน อุตสาหกรรม ช่างอากาศยาน ๑) ช่างอากาศยาน  
 

ดิจิทัล อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

๑)  คอมพิวเตอรฮ์ารด์แวร ์
๒) คอมพิวเตอรซ์อฟต์แวร  
๓) คอมพิวเตอรร์ะบบเครือข่าย 
  

บริหารธรุกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ๑) ธุรกิจดิจิทลั 
๒) ดิจิทัลมีเดีย 
๓) โมบายแอพพลเิคชั่นทางธุรกิจ 
๔) ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 

ระบบราง อุตสาหกรรม เทคนิคควบคุมและ
ซ่อมบ ารุงระบบขนส่ง

ทางราง 
 

๑) ซ่อมบ ารุงตูร้ถไฟ 
๒) ซ่อมบ ารุงระบบอาณตั ิ
    สัญญาณและโทรคมนาคม 
๓)  ซ่อมบ ารุงทางวิ่งรถไฟ 
 

พาณิชยนาวี พาณิชยนาวี การเดินเรือ ๑) การเดินเรือ  
 

เทคนิคเครื่องกลเรือ ๑) เทคนิคเครื่องกลเรือ 
 

อิเลคทรอเทคนิคอล ๑) อิเลคทรอเทคนิคอล 
 



 ๘๑  
 

ความต้องการก าลังคนรวม  
ของ EEC ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

การแพทย์และสุขภาพ 
ครบวงจร 

อุตสาหกรรม ช่างกายอุปกรณ ์ ๑) ช่างกายอุปกรณ ์
 

คหกรรม การจัดการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

 

๑)  การจัดการดูแลผูสู้งอาย ุ

บริหารธรุกิจ ธุรกิจสถานพยาบาล ๑) ธุรกิจสถานพยาบาล 
 

โลจิสติกส์ บริหารธรุกิจ การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

๑) การจัดการโลจิสติกส์และซัพ 
    พลายเชน 
๒) การจัดการการขนส่ง 
๓) การจัดการคลังสินค้า 
 

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

 

การท่องเที่ยว ๑) การท่องเที่ยว 
 

การโรงแรม ๑) บริการส่วนหน้าโรงแรม 
๒) แม่บ้านโรงแรม 
๓) บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
๔) ครัวโรงแรม 
๕) ธุรกิจสนามกอล์ฟ 
๖) บริการบนเรือส าราญ 
 

การจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยวเกษตร 

เชิงนิเวศ 
 

๑) .การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
     เกษตรเชิงนิเวศ 

การจัดประชุมและ
นิทรรศการ (MICE) 

๑) การจัดประชุมและนิทรรศการ 
    (MICE) 
 

คหกรรม สปาและความงาม ๑) นวดแผนไทย 
๒) เสริมความงาม 
๓) การจัดการธุรกิจสปา 
 

 
  จากตารางเปรียบเทียบความต้องการก าลังคนรวมของโครงการเขตพัฒนาพิเศษ       
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ใน ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรม ระหว่าง ปี ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖ กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ จะเห็นได้ว่า สาขาวิชา 
และสาขางานในหลักสูตรต่าง ๆ อาจจะไม่สอดคล้องกับสมรรถนะ ทักษะและองค์ความรู้ที่เป็นไป        
ตามความต้องการของสถานประกอบการในโครงการฯ ดังกล่าว ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษาควรต้องพิจารณาทบทวนและด าเนินการจัดท าหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ       
ในการผลิตก าลังคนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ปรับเพียงชื่อของหลักสูตร และปรับเพียงบางรายวิชา แต่ยังคงใช้
โครงสร้างหลักสูตรเดิมเป็นส่วนใหญ่ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็มีลักษณะเดิม ท่ีท าให้        
การผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาออกมามีสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ 



 ๘๒  
 
 ๓.๕ ความเชื่อมโยงของมาตรฐานอาชีพไปสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  การเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพไปสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น จึงจะยกตัวอย่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ท่ีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ด าเนินการเสร็จแล้ว เชื่อมโยงไปสู่การจัดท าเป็นหลักสูตรที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
ควรจะพัฒนา เพ่ือให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยจะเลือกมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
วิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ที่จัดท าขึ้นเพ่ือมุ่ งเน้นการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งครอบคลุมคุณวุฒิ  ๑๓ คุณวุฒิ ประกอบด้วย   

สาขางานปฏิบัติการ ๔ คุณวุฒ ิได้แก่ 
๑) คุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชัน้ ๔  
๒) คุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ชั้น ๔ 
๓) คุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น ๔ 
๔) คุณวุฒิวิชาชีพนายสถานี ชั้น ๔ 
สาขางานซ่อมบ ารุง ๘ คุณวุฒ ิได้แก่ 
๑) คุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น ๔ 
๒) คุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบ ารุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น ๕ 
๓) คุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม ชั้น ๔  
๔) คุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนคิซอ่มบ ารุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น ๔ 
๕) คุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าด้านระบบไฟฟ้า ชั้น ๕  
๖) คุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบ ารุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น ๕ 
๗) คุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น ๔  
๘) คุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบ ารุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น ๕ 
สาขางานความปลอดภัย ๑ คุณวุฒ ิได้แก่  
๑) คุณวุฒิวิชาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายใน 

และภายนอกระบบ ชั้น ๕ 
หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of ALL Units of competence 

within This Occupational Standards) หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ        
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง มีทั้งหมด ๕๕ หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วย 

หน่วยสมรรถนะร่วม (๑ หน่วย)       
   ๐๐๐๐๐ ความปลอดภัยในการท างานขั้นพื้นฐาน    
  หน่วยสมรรถนะด้านควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ (๓ หน่วย) 
   ๑๐๑๐๑ จัดการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะปกติ    
   ๑๐๑๐๒ จัดการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะไม่ปกติ    
   ๑๐๑๐๓ บริหาร จัดการกิจกรรมที่ขอเข้าท างานบนรางวิ่ง   
  หน่วยสมรรถนะด้านควบคุมรถไฟฟ้า (๔ หน่วย)     
   ๑๐๒๐๑ ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าในโหมดต่าง ๆ    
   ๑๐๒๐๒ ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเข้า-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ (Depot) และ  

  โรงซ่อมบ ารุง (Workshop) 
  ๑๐๒๐๓ ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการบนเส้นทางหลัก (Line)  
  ๑๐๒๐๔ แก้ไขปัญหาขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง    



 ๘๓  
 

หน่วยสมรรถนะด้านควบคุมรถไฟความเร็วสูง (๔ หน่วย)    
  ๑๐๓๐๑ ควบคุมรถไฟความเร็วสูงในโหมดต่าง ๆ    
  ๑๐๓๐๒ ควบคุมรถไฟความเร็วสูงเขา้-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ (Depot) และ 

  โรงซ่อมบ ารุง  (Workshop)     
๑๐๓๐๓ ควบคุมรถไฟความเร็วสูงให้บริการบนเส้นทางหลัก (Line)  
๑๐๓๐๔ แก้ไขปัญหาขบวนรถไฟความเร็วสูงที่ขัดข้อง 

 หน่วยสมรรถนะด้านปฏิบัติงานบนสถานี (๓ หน่วย) 
๑๐๔๐๑ เตรียมความพร้อมของสถานีในการให้บริการผู้โดยสาร  

 ๑๐๔๐๒ ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตามขั้นตอนปฏิบัติในสภาวะปกติ 
 ๑๐๔๐๓ ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตามขั้นตอนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หน่วยสมรรถนะด้านปฏบิัติการซ่อมบ ารุงระบบอาณัติสัญญาณ (๕ หน่วย)  
 ๒๐๑๐๑ ซ่อมบ ารุงระบบ Interlocking     
 ๒๐๑๐๒ ซ่อมบ ารุงระบบ CTC      
 ๒๐๑๐๓ ซ่อมบ ารุงระบบ Network     
 ๒๐๑๐๔ ซ่อมบ ารุงระบบ Wayside equipment   
 ๒๐๑๐๕ ซ่อมบ ารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board  
หน่วยสมรรถนะด้านวางแผนงานซ่อมบ ารุงระบบอาณัติสัญญาณ (๘ หน่วย) 

  ๒๐๒๐๑ วางแผนงานปฏิบัติการซ่อมบ ารุงระบบ Interlocking  
  ๒๐๒๐๒ วางแผนงานซ่อมบ ารุงระบบ CTC    
  ๒๐๒๐๓ วางแผนงานซ่อมบ ารุงระบบ Network    
  ๒๐๒๐๔ วางแผนงานซ่อมบ ารุงระบบ Wayside equipment  
  ๒๐๒๐๕ วางแผนงานซ่อมบ ารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board  
  ๒๐๒๐๖ จัดเตรียมอะไหล่ส าหรับงานซ่อมบ ารุง    
  ๒๐๒๐๗ วางแผนงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
  ๒๐๒๐๘ วิเคราะห์ปัญหา/ข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ในระบบอาณัติ 

  สัญญาณ  
หน่วยสมรรถนะด้านปฏิบัติการซ่อมบ ารุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม  

(๑ หน่วย)  
๒๐๓๐๑ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ อาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม 

หน่วยสมรรถนะด้านปฏิบัติการซ่อมบ ารุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล  
     (๖ หน่วย)  

๒๐๔๐๑ ซ่อมบ ารุงระบบ Bogie      
 ๒๐๔๐๒ ตรวจวัดล้อรถไฟฟ้า (Measuring wheel profile)  
 ๒๐๔๐๓ ซ่อมบ ารุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)  
 ๒๐๔๐๔ ซ่อมบ ารุงระบบจ่ายลม (Air supply & Equipment)  
 ๒๐๔๐๕ ซ่อมบ ารุงระบบ Car body & Gangway   
 ๒๐๔๐๖ ซ่อมบ ารุงระบบ Coupler      



 ๘๔  
 

หน่วยสมรรถนะด้านปฏิบัติการซอ่มบ ารุงระบบรถไฟฟ้าด้านระบบไฟฟ้า (๓ หน่วย)
  ๒๐๕๐๑ ซ่อมบ ารุงระบบไฟแสงสว่าง (Lighting)    
  ๒๐๕๐๒ ซ่อมบ ารุงระบบขับเคลื่อน (Propulsion system)  
  ๒๐๕๐๓ ซ่อมบ ารุงระบบแปลงพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอร์รี่ (Auxiliary 

  system & Battery)  
หน่วยสมรรถนะด้านวางแผนงานซ่อมบ ารุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล  

 (๖ หน่วย)   
๒๐๖๐๑ วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบ ารุงระบบ Bogie  

 ๒๐๖๐๒ วางแผนและวิเคราะห์งานตรวจวัดล้อรถไฟฟ้า (Measuring wheel 
  profile)   

๒๐๖๐๓ วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบ ารุงระบบเบรค (Brake system & 
  Equipment)  

๒๐๖๐๔ วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบ ารุงระบบจ่ายลม (Air supply &  
  Equipment)  

๒๐๖๐๕ วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบ ารุงระบบ Car body & Gangway
๒๐๖๐๖ วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบ ารุงระบบ Coupler   

หน่วยสมรรถนะด้านปฏิบัติการซ่อมบ ารุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (๓ หน่วย)
  ๒๐๗๐๑ ซ่อมเครื่องจ าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ     
  ๒๐๗๐๒ ซ่อมประตูอัตโนมัติ      
  ๒๐๗๐๓ ซ่อมเครื่องวิเคราะห์และเครื่องออกตั๋วโดยสาร    

หน่วยสมรรถนะด้าน วางแผนงานซอ่มบ ารุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (๕ หน่วย)
  ๒๐๘๐๑ วางแผนงานซ่อมเครื่องจ าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ   
  ๒๐๘๐๒ วางแผนงานซ่อมประตูอัตโนมัติ    
  ๒๐๘๐๓ วางแผนงานซ่อมเครื่องวิเคราะห์และเครื่องออกตั๋วโดยสาร 
  ๒๐๘๐๔ จัดเตรียมอะไหล่ส าหรับงานซ่อมบ ารุง    
  ๒๐๘๐๕ วางแผนงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 

 หนว่ยสมรรถนะด้านดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและ 
ภายนอกระบบ (๓ หน่วย)  

  ๓๐๑๐๑ ตรวจสอบและควบคุมการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอน 
 ปฏิบัติงาน   

๓๐๑๐๒ จัดการอุบัติการณ์ (Incident Management)   
๓๐๑๐๓ สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติการณ์ (Incident Investigation) 

 โดยในจะท าการวิเคราะห์ เพียง ๒ หน้าที่หลัก คือ 
 ๑๐๑  ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ 
 ๑๐๒  ควบคุมรถไฟฟ้า 



 ๘๕  
 

 โดยในแต่ละหน้าที่หลัก (Key Function) จะก าหนดหน่วยสมรรถนะ (Unit of 
Competence) และ หน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) และมีค าอธิบายสมรรถนะ 
ดังแสดงไว้ในตาราง ต่อไปนี้ 

 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหสั ค าอธิบาย 
๑๐๑ ควบคุมการเดิน

รถไฟฟ้าในศูนย์
ควบคุมการเดิน
รถ 

๐๐๐๐๐ ความปลอดภัยใน
การท างานขั้น
พ้ืนฐาน 

๐๐๐๐๐.๑ ความรู้พื้นฐานในระบบราง 
๐๐๐๐๐.๒ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
๐๐๐๐๐.๓ การดับเพลิงเบื้องต้น 

  ๑๐๑๐๑ จัดการเดินรถไฟฟ้า
ในสภาวะปกติ 

๑๐๑๐๑.๑ ใช้งานโปรแกรมควบคุม
ติดตามการเคลื่อนที่ของ
ขบวนรถไฟฟ้า (Central 
Traffic Control) 
 

๑๐๑๐๑.๒ ปฏิบัติการควบคุมงานเดิน
รถไฟฟ้าบนเส้นทางหลัก
และอู่จอดรถไฟฟ้า 
 

๑๐๑๐๑.๓ ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือ
สนับสนุนงานเดินรถไฟฟ้า
ในศูนย์ควบคุมการเดิน
รถไฟฟ้า 
 

๑๐๑๐๒ จัดการเดินรถไฟฟ้า
ในสภาวะไม่ปกติ 

๑๐๑๐๒.๑ แก้ไขปัญหาเมื่อเกิด
ข้อขัดข้องจากระบบการ
เดินรถไฟฟ้า 
 

๑๐๑๐๒.๒ ให้บริการเดินรถไฟฟ้าไม่
เต็มรูปแบบ 
 

๑๐๑๐๒.๓ จัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
ศูนย์ควบคุมการเดิน
รถไฟฟ้า 
 

๑๐๑๐๓ บริหาร จัดการ
กิจกรรมที่ขอเข้า
ท างานบนรางวิ่ง 

๑๐๑๐๓.๑ วางแผนตรวจสอบตาราง
การขอเข้าท างานบนพ้ืนที่
รางวิ่ง 
 

๑๐๑๐๓.๒ อนุมัติและควบคุมการเข้า-
ออก ในการท างานบนพ้ืนที่
รางวิ่ง 
 



 ๘๖  
 
 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
๑๐๒ ควบคุม

รถไฟฟ้า 
๐๐๐๐๐ ความปลอดภัยในการ

ท างานข้ันพ้ืนฐาน 
๐๐๐๐๐.๑ ความรู้พื้นฐานในระบบราง 

 

๐๐๐๐๐.๒ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

๐๐๐๐๐.๓ การดับเพลิงเบื้องต้น 
 

  ๑๐๒๐๑ ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าใน
โหมดต่าง ๆ 

๑๐๒๐๑.๑ เตรียมความพร้อม และ 
ความปลอดภัยของขบวน
รถไฟเพ่ือเข้าสู่การให้บริการ 
 

๑๐๒๐๑.๒ ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าในโหมด
อัตโนมัติ (AUTO) 
 

๑๐๒๐๒ ขับเคลื่อนรถไฟฟ้า
เข้า-ออกภายในพ้ืนที่
อู่จอดรถ (Depot) 
และ โรงซ่อมบ ารุง 
(Workshop) 

๑๐๒๐๒.๑ เคลื่อนขบวนรถสับเปลี่ยน 
(Shunting) 
 

๑๐๒๐๒.๒ จอดรถไฟฟ้าในพ้ืนที่จอด 
(Stabling Area) 
 

๑๐๒๐๒.๓ ขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้าเข้า
ท าการล้างในเครื่องล้าง
อัตโนมัติ 
 

๑๐๒๐๓ ขับเคลื่อนรถไฟฟ้า
ให้บริการบนเส้นทาง
หลัก (Line) 

๑๐๒๐๓.๑ ขับเคลื่อนขบวนรถตรวจสอบ
เส้นทางก่อนการให้บริการ 
(Inspection Train) 
 

๑๐๒๐๓.๒ ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการ
ในโหมดอัตโนมัติ (Auto) บน
เส้นทางหลัก 
 

๑๐๒๐๓.๓ ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการ
ในโหมด Manual ภายใต้
ระบบอาณัติสัญญาณบน
เส้นทางหลัก 
 

๑๐๒๐๓.๔ กลับขบวนรถไฟฟ้าที่สถานี
ปลายทางในโหมดอัตโนมัติ 
(Automatic Turn back) 
และ โหมด Manual 
 



 ๘๗  
 

จากตารางมาตรฐานอาชีพ หน้าที่หลักควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ 
และควบคุมรถไฟฟ้า จะก าหนดหน่วยสมรรถนะ และ หน่วยสมรรถนะย่อยที่ก าหนดจากเจ้าของอาชีพ 
ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจะต้องน า
สมรรถนะย่อยทั้งหมด มาจัดท าเป็นรายวิชา และก าหนดค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละอาชีพ และต้องท าการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะเพ่ือให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้ 

 

๓.๖ แนวทางการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะเพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ 
      ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
 

โครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) 

 

สถาบันคุณวุฒวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา  

(สอศ.) 

 
สถานประกอบการ 

- ก าหนดอาชีพ  
- ต าแหน่งงาน 
- จ านวนแรงงานทางด้าน
อาชี วศึ กษ า ที่ โครงการ
ต้องการโดยแบ่งตามระดับ
การศึกษา ดังนี้ 
        - ปวช. 
        - ปวส. 
        - ปริญญาตรี 
 
 
 
 

- จัดท ามาตรฐานอาชีพที่ 
EEC ก าหนด 
- ก าหนดวิธีการประเมิน 
สมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพ 
- ก าหนดหน่วยงานรับรอง
ผู้ผ่านการประเมิน 

- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ ตามที่ EEC 
ระบุความต้องการ   
- พั ฒ น าระบ บ ท วิภ าคี ให้ มี
ประสิทธิภาพ 
- ก าหนดแนวทางการคัดเลือก
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
- สร้างความพร้อมในการจัด 
การเรียนการสอ ด้านบุคลากร 
ด้านอาคารสถานที่  ด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
- เตรียมกระบวนการในการ
คัด เลือกผู้ เรียน  การวัดและ
ประเมินผล การตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียน 
- สร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการรับนักศึกษา
เข้าสู่ระบบทวิภาคี 
- สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับ
การประเมินสมรรถนะจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ (แทน
การประเมินมาตรฐานฝี มื อ
แรงงาน) 
- ก าห น ด ภ าระห น้ าที่ ข อ ง
อาจารย์นิเทศและค่าตอบแทนที่
จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
สถานศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ เช่น 
- การพัฒนาหลักสูตร 
- ครูฝึก 
- สถานทีฝ่ึก 
- ที่พัก นักศึกษา 
- ค่าตอบแทน 
- การรับเข้าท างาน

หลังส าเร็จ
การศึกษา 

 



 ๘๘  
 

ภาพที่ ๓.๓ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะเพ่ือรองรับ      
         โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

จากภาพที่ ๓.๓ เป็นภาพที่แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษา
ฐานสมรรถนะเพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญ คือ บทบาทภาคเอกชนที่จะต้องร่วมก าหนดหลักสูตรอาชีวศึกษา
เพ่ือให้ได้หลักสูตรตามสมรรถนะ ที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ  โดยตัวแทน        
จากสถานประกอบการในแตล่ะสาขาวิชาชีพ มาร่วมให้ความเห็นในการก าหนดหลักสูตร ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่หลายประเทศมีการปฏิบัติจนเป็นผลส าเร็จ จึงควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกผู้แทนจาก          
สถานประกอบการที่จะต้องมี broad-based comprehensive knowledge รวมถึงวิสัยทัศน์ในสาขา
วิชาชีพในระดับสากล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าไทยมีหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สามารถประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานกลางในสายวิชาชีพนั้น ๆ ได้ 
 
 
  



 

 

บทที่ ๔  
สรุปผลการพิจารณาศึกษา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๔.๑ สรุปผลการพิจารณาศึกษา 
การพิจารณาศึกษาในประเด็นการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับ

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เป็นการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
แนวคิด ที่มา สภาพปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดจากการจัดท า  การออกแบบหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินสมรรถนะ  
ตามมาตรฐานอาชีพ ที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และ        
ภาคแรงงาน โดยจะพิจารณาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม ๔ ภาคส่วน ได้แก่ โครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) และ สถานประกอบการ สรุปได้ ดังนี้ 

๑) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มี ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี
ศักยภาพท่ีเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New - Growth Engine) ของประเทศไทย และสามารถเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) อุตสาหกรรมเดิม (First           
S-Curve) ได้แก่  อุตสาหกรรมยานยนต์แห่ งอนาคต  อิ เล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  และ            
๒) อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ การแพทย์ 
ครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล 

ส าหรับในส่วนของความตอ้งการก าลังคนรวมในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) มีการน าเสนอไว้ใน ภาพที่ ๒.๕ (บทที่ ๒ หน้า ๔๒) จ านวน ๑๐ อุตสาหกรรม ระหว่าง ปี ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๖ โดยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม มีรายละเอียด แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ 

(๑) ยานยนต์ทันสมัย ๕๓,๗๓๘ อัตรา  
(๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ๕๘,๒๒๘ อัตรา  
(๓) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี ๑๖,๙๒๐ อัตรา  
(๔) หุ่นยนต์ ๕,๑๙๘ อัตรา  
(๕) การบิน ๘,๐๗๖ อัตรา  
(๖) ดิจิทัล ๓๑,๘๗๗ อัตรา  
(๗) การแพทย์และสุขภาพครบวงจร ๑๑,๕๓๘ อัตรา  
(๘) ระบบราง ๒๔,๒๔๖ อัตรา  
(๙) พาณิชย์นาวี ๓,๐๘๕ อัตรา 
(๑๐) โลจิสติกส์ ๒๑,๙๘๒ อัตรา 
จากสรุปผลการน าเสนอข้อมูลของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)        

ในด้านความตอ้งการก าลังคน พบว่า ยังไม่มีข้อมูล ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 



 ๙๐  
 

 

การแปรรูปอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก  

และเมื่อพิจารณา ภาพที่ ๒.๕ (บทที่ ๒ หน้า ๔๒) ในส่วนของจ านวนอัตราของก าลังคน      
ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจ านวนสูงมากในข้อมูลพบว่า ความต้องการก าลังคนในแต่ละปีเพ่ิมขึ้น         
เป็นอัตราก้าวหน้า ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความต้องการอัตราก าลังคนน่าจะมีความต้องการเป็น        
จ านวนมากในปีแรก และมีจ านวนลดลงในปีต่อ ๆ ไป ที่ก าลังคนจะใช้ไปในการทดแทนอัตราก าลังคนเดิม      
ที่ออกไป มากกว่าการเพ่ิมอัตราก าลังคนใหม่ อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวเป็นการพิจารณาอัตราก าลังคน       
ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม แยกระดับการศึกษา แต่ไม่ระบุจ านวนและปริมาณก าลังคนในแต่ละต าแหน่งงาน 

ในประเด็นด้านการพัฒนาหลักสูตรตามเป้าหมายของโครงการเขตพัฒนาพิเศษ       
ภาคตะวันออก (EEC) พบว่า โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมายส าคัญ         
ในการด าเนินการ เพียง ๓ จังหวัดเท่านั้น คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในกลุ่มจังหวัด ๓ จังหวัด ดังกล่าวนั้น ยังขาด       
ในเรื่องของความพร้อม ทั้งทางด้านหลักสูตร ครูผู้สอน วัสดุ ครุภัณฑ์ และที่ส าคัญ คือ การหาผู้เรียน 
จากคนในพ้ืนที่ที่มีไม่มากพอกับความต้องการรับนักศึกษา 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) จะเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุน (demand-driven) ทั้งนี้ จากการส ารวจ
ความต้องการก าลังคนใน ๗ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ ๓ โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (รถไฟ
ความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ) จะมีความต้องการในระดับอาชีวศึกษา ๒๕๓,๑๑๔ คน ปริญญาตรี 
๒๑๓,๙๔๓ คน และ ปริญญาโท ๘,๖๑๗ คน ภายใน ๕ ปีข้างหน้า (ตามเป้าหมายการลงทุนที่ประเมินไว้
ก่อนเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยล าดับสาขาที่ต้องการมากท่ีสุด
คือ Digital, Logistics, และ Intelligent Electronics ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเกือบ ร้อยละ ๕๐         
ของความต้องการบุคลากรในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และอีกประมาณกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นระดับอาชีวศึกษา ดังนั้น การพัฒนาก าลังคนในสาย
อาชีวศึกษา นอกจากจะเน้นการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้ทันสมัยและได้มาตรฐานในระดับสากล
แล้ว ควรจะมีการเตรียมก าลังคนที่มีศักยภาพจากสายอาชีวศึกษาเข้าสู่ระดับปริญญาตรีด้วย เนื่องจาก
ความต้องการ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไม่น่าจ ากัดเฉพาะระดับปริญญาตรี      
ในสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แต่จะรวมถึงระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้        
การก ากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เน้นการศึกษาในสาขา 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) และมีงานวิจัยประยุกต์เพ่ือการพัฒนา
ด้านนวัตกรรม มีหลักสูตรแข็งแกร่งในสาขา STEM อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสิรินธร (SIIT) รวมถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นน า 
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น จึงอาจ
พิจารณาความเป็นไปได้ที่อาชีวศึกษาจะสร้างคนกลุ่มหนึ่งที่เป็น Vocational Education Excellence 
เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ระดับปริญญาตรีได้ ทั้งสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และระดับปริญญาตรี         
ในสาขา STEM ท่ีเกิดการต่อยอดจากอาชีวศึกษาไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูงในด้าน Digital, Robotics,           
Software Engineering, AI, Computer Science, Aeronautics, Biochemical, Bio-engineering, 
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Biotechnology ฯลฯ ซึ่งเป็นสาขาที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน โครงการเขตพัฒนาพิเศษ      
ภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงโครงการด้านนวัตกรรมที่ก าลังจะตามมาในอนาคต อาทิ EEC Innovation, 
EEC Digital Park, Smart City, Genomics Center ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จึงมีความส าคัญยิ่ง ที่จะร่วมมือกันในการประสานหลักสูตร การก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ          
ที่เอื้อต่อการต่อยอดอาชีวศึกษาไปสู่ระดับปริญญาตรีในสาย STEM ได้ด้วย 

๓) ความส าเร็จส าคัญของการพัฒนาอาชีวศึกษา ส าหรับเป้าหมายหรือความส าเร็จ       
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา คือ employ ability เรียนจบแล้วมีงานท าตรงกับสาขาที่เรียน เกิดทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจัยหลักที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประสบความส าเร็จในการพัฒนา
อาชีวศึกษามาจาก (๑ ) ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชน โดยมีกรอบกฎหมาย
ระดับประเทศและมลรัฐเป็นตัวก ากับ (๒) หลักสูตร Work-Integrated learning หรือ WIL ที่เน้น        
การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงและสถานศึกษารู้ทันเทคโนโลยี          
เชิงพาณิชย์ที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ด าเนินการ
พัฒนาด้านการศึกษาที่เน้นความรู้ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) และทักษะ             
ในวิชาชีพต่าง ๆ โดยท างานร่วมกับกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ภาคเอกชน สถาบันด้าน
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่โครงการ       
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ประสานงานกลาง อย่างไรก็ดี  
การส่งเสริมหลักสูตร WIL (Work-Integrated learning) อย่างมีประสิทธิภาพอาจยังไม่แพร่หลายมากนัก 
เพราะจะต้องมีภาคเอกชน ซึ่งเป็นกลไกส าคญัเปน็ตวัขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
หลักสูตรระบบราง ในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่เป็น WIL โดยความร่วมมือกับออสเตรีย 
(ภาครัฐและภาคเอกชนออสเตรียให้การสนับสนุน) บริษัท BMW รับนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เข้าฝึกงาน ๑ ภาคเรียน โดยมีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาในขณะที่
เข้ารับการฝึกงาน เป็นต้น   

๔) ผลผลิตบุคลากรสายอาชีวศึกษา และปริญญาตรีของไทย ยังไม่สามารถรองรับ       
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ เนื่องจากความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะไม่เพียงพอ หรือเรียนไม่ตรงสายงาน ซึ่งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) จึงได้มีแผนการพัฒนาทักษะแรงงานที่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเน้นเรื่อง New-Skill 
ปรับปรุงหลักสูตรการสอน การฝึกอบรมครู Up-Skill การฝึกอบรม เสริมความรู้ พัฒนาแรงงานที่มีอยู่ 
ให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน Re-Skill ฝึกอบรมบุคลากรที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการของภาคแรงงาน
หรือกลุ่มคนว่างงานที่มีศักยภาพเพ่ือ re-direct skill ของกลุ่มคนเหล่านั้น การด าเนินการตามแผนงานนี้   
ยังอยู่บนพื้นฐานของ demand-driven model กล่าวคือ นักลงทุนจะเป็นผู้ชี้เป้าความต้องการ สามารถ
ใช้งบประมาณฯ ในการฝึกอบรมพนักงาน และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการขอลดภาษีได้ตาม
กฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ/หรือ การ share cost ฝึกอบรม
ระหว่างภาครัฐกับบริษัท/นักลงทุน 

๕) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
โดยส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      
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พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเมื่อพิจารณา
หลักสูตรทั้ง ๒ ระดับแล้วนั้น จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ชื่อหลักสูตรกย็ังคงใช้เหมือนเดิม
เป็นส่วนใหญ่ แต่ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร 
เช่น แยกประเภทวิชาพาณิชยนาวี แบ่งเป็น ๓ สาขาวิชา คือ การเดินเรือ เทคนิคเครื่องกลเรือ และ       
อีเล็กทรอเทคนิคอล ที่แต่เดิมอยู่ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประมง และมีการเพ่ิมหลักสูตรขึ้นใหม่       
๑ หลักสูตร แต่ในโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงลักษณะรายวิชา พบว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
มาตรฐานอาชีพที่ระบุเป็นสมรรถนะตามความต้องการของเจ้าของอาชีพ และยังไม่สอดคล้องกับ         
ความต้องการของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ไปร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา       
กับสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถด าเนินการจัดท าหลักสูตรได้คล่องตัว และรวดเร็วกว่าส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

๖) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรให้ความส าคัญในส่วนของ      
ความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสังกัด และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กลุ่มอาชีพแต่ละสาขาวิชา
ในแต่ละหลักสูตร ตัวแทนผู้สอนในวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยต้องพิจารณาตัวแทน       
ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์นั้น ๆ ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และต้องมีการจัดท าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างมีระบบ เพ่ือน าไปสู่การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามความต้องการ            
ของตลาดแรงงาน โดยค านึงถึงความยืดหยุ่น และความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาที่มีหลายประเภท 
เช่น วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัย
การอาชีพ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการต้องการ 

๗) ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ต้องท าหน้าที่ประสานความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ หลังจากที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรแล้ว การน าหลักสูตร           
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้อง
ค านึงถึงความพร้อมในทุกด้าน โดยก่อนที่จะให้เปิดการเรียนการสอนต้องจัดให้มีหน่วยงานประเมิน 
ความพร้อมของสถานศึกษาในการขอเปิดหลักสูตรก่อนที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        
จะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาอาชีวศึกษารับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขานั้น ๆ นอกจากนี้ ในส่วนของ
หลักสูตรอาชีวศึกษาที่ไมม่ีผู้สมัครเขา้เรยีนและสถานประกอบการไม่มีความต้องการในสาขาวิชาเหล่านั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจะปิดหลักสูตร หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความทันสมัย 
และสอดคล้องตามบริบทปัจจุบันแทนหลักสูตรเดิม 

๘) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ต้องสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานอาชีพให้ได้
มาตรฐานสากล การรับรององค์การที่มีหน้าที่ ในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
รวมถึงการเปน็ศูนย์กลางข้อมลูเกี่ยวกับระบบคุณวฒุวิิชาชพีและมาตรฐานอาชีพ ต้องร่วมมือกับโครงการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการจัดท ามาตรฐานอาชีพให้ครบทุกสาขาอาชีพ และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องน ามาตรฐานอาชีพไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ตัวอย่าง เช่น การน ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง        
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ที่จัดท าขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นไปในส่วนของ          
การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ ๑๓ คุณวุฒิ 
ประกอบด้วย  

สาขางานปฏิบัติการ ๔ คุณวุฒิได้แก่  
 - ผู้ควบคมุการเดนิรถไฟฟ้าในศูนยค์วบคุมการเดินรถ  
 - ผู้ควบคมุรถไฟฟ้า 

 - ผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง 
 - นายสถานี       

สาขางานซ่อมบ ารุง ๘ คุณวุฒิได้แก ่
 - ช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงระบบอาณัติสญัญาณ 
 - ผู้วางแผนงานซ่อมบ ารงุระบบอาณตัิสัญญาณ  
 - ช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงระบบอาณัติสญัญาณไฟสีและโทรคมนาคม 
 - ช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงระบบช่วงลา่งรถไฟฟ้าดา้นระบบเครื่องกล 
 - ช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าด้านระบบไฟฟ้า 
 - ผู้วางแผนงานซ่อมบ ารงุระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล  
 - ช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอตัโนมตัิ 
 - ผู้วางแผนงานซ่อมบ ารงุระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมตั ิ
             สาขางานความปลอดภัย ๑ คุณวุฒิ ได้แก ่
  - ผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ  

 โดยที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้องมีความร่วมมือในการจัดท า
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานตามความต้องการก าลังคนของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
และร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
รวมถึงการประเมินสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๙) สถานประกอบการในเขตพ้ืนที่ของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ต้องให้ความร่วมมือในการก าหนดจ านวนและปริมาณความต้องการก าลังคน ร่วมจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
และพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานหรือฝึกภาคปฏิบัติในระบบทวิภาคี พร้อมการรับ
นักศึกษาในระบบดังกล่าวเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 
๔.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงสถิติ และแนวโน้มการคาดการณ์
ต่าง ๆ คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณาศึกษา
และแสวงหาแนวทางในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต้องท าการสรุปผลความต้องการ
ก าลังคนให้มีความชัดเจน โดยระบุเป็นต าแหน่งงาน สมรรถนะ และจ านวนที่ต้องการในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา น าข้อมูลดังกล่าว



 ๙๔  
 

 

ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ       
ในพ้ืนที่โครงการ 

๒) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต้องพิจารณาถึงหลักการส าคัญ       
ในการพัฒนาก าลังคน โดยให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่อยู่ในก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษ       
ภาคตะวันออก (EEC) มีความต้องการ และไม่ควรจ ากัดเฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เท่านั้น 

๓) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต้องท าความร่วมมือกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาหอการค้าไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

๔) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องกระจายอ านาจกับสถาบันอาชีวศึกษา       
ในการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ โดยมีส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ให้การสนับสนุน       
ในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร และการประสานความร่วมมือ จะท าให้ได้หลักสูตรที่เป็นไป
ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และความพร้อมของสถานศึกษา สอดคล้องกับความต้องการก าลั งคน        
โดยการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา ควรเน้นในเรื่องสมรรถนะของผู้เรียนเป็นหลัก และต้องมีการ  
บูรณาการตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยไม่จ าเป็นต้องไปจัดการสอนหรือจัดการฝึกอบรมเพ่ิมเติม         
แต่ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
ระดับแล้วก็จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบที่หน่วยงานระดับชาติได้ก าหนดขึ้น 

๕) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องมีการประเมินความพร้อมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดที่น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร         
ต้องมีครูที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้น ๆ และมีจ านวนเพียงพอ รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ และ
วัสดุฝึกให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่จะฝึกปฏิบัติงานในแต่ละชั้นปี รวมถึงความร่วมมือกับ       
สถานประกอบการที่จะเข้ามามีบทบาทในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานระบบทวิภาคี โดยที่
สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องผ่านการประเมินความพร้อมก่อนการรับนักศึกษา 

๖) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องมีแผนในการพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และควรต้องมีการวิจัยเพ่ือหารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาซึ่งมีความแตกต่างกัน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผู้สอน
ให้มีแนวทางการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพได้ ดังนั้น ในการพัฒนาครูจึงต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนและมีความต่อเนื่อง มีงบประมาณรองรับ อาทิ  การให้
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู การจัดฝึกอบรม training the trainers สนับสนุนให้ครูได้เข้าร่วมสัมมนา
ด้านเทคโนโลยี จัดคอร์สหรือหลักสูตรในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้ครูอาชีวศึกษา และการมี
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ค าแนะน าและฝึกอบรมครูอาชีวศึกษา ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโลกทัศน์และ
ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ครู โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศไทยยังเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม        
จากต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนา        



 ๙๕  
 

 

การเรียนการสอน เพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรที่รู้ทันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เหมือนที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เคยส่งครูเข้าร่วมการฝึกอบรม
กับผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธรณรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร ตามโครงการของกระทรวง       
การต่างประเทศ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒  

๗) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ       
ในการวัดและประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ต้องมีแผนการพัฒนาครูผู้สอนให้เข้าใจรูปแบบการวัดและ
ประเมินสมรรถนะที่มีการก าหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพ เพ่ือน าไปใช้ในการวัดและประเมินอย่างถูกต้อง
และเที่ยงธรรม 

๘) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากจะมุ่งพัฒนาหลักสูตรตาม           
ความต้องการของผู้ใช้แล้วนั้น ต้องให้ความส าคัญกับการจัดหาครูผู้สอนให้เพียงพอในแต่ละสาขาวิชาชีพ
ที่เปิดการเรียนการสอน โดยต้องเร่งรัดการหาอัตราครูทดแทนการจ้างในต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว        
ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน เพราะหากครูเกิดความไม่มั่นคงในอาชีพ และได้รับค่าตอบแทน         
ท่ีไม่เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษา จะขาดความภูมิใจในอาชีพที่ท าอยู่ ถึงแม้จะพัฒนาหลักสูตรที่ดี        
แต่ขาดครูที่มีความรู้ความสามารถ และจิตวิญญาณในการเป็นครู ก็ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
เหมือนเช่นที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน 

๙) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการก าลังคนของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และมาตรฐานอาชีพ       
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือต าแหน่งงานที่ผู้ประกอบการก าหนด ปรับชื่อหลักสูตร
ให้มีความทันสมัย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

๑๐) กลุ่มอาชีพ ภาคประกอบการ และสถานประกอบการ ต้องเข้ามามีส่วนร่วม         
พัฒนาหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา เพราะสถานประกอบการจะสามารถสะท้อนถึงความต้องการ         
ในการก าหนดมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะของผู้เรียนว่าต้องการผู้เรียนในลักษณะใด เพ่ือให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาจะได้พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้        
หลังส าเร็จการศึกษา และสถานประกอบการต้องน าสมรรถนะของผู้เรียนมาเป็นเงื่อนไขและเป็นกลไก
ส าคัญในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้เรียนได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะ ก็จะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

๑๑) กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
มากกว่าครึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตมากกว่าการใช้แรงงานคน โดยการศึกษาในสาขา 
STEM จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ได้มากขึ้น ซึ่งการศึกษาในสาขาเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่มีหลักสูตร STEM 
และส่วนใหญ่จะมีความร่วมมือและโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาชั้นน าต่าง  ๆ ทั่วโลก      
และมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ทันกับสถานการณ์ จึงอาจพิจารณาว่า หากจะมีโครงการจับคู่ระหว่าง
สถานศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับมหาวิทยาลัยที่มีการจัดหลักสูตร STEM ในลักษณะ
โรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง เพ่ือช่วยประคองให้การพัฒนาอาชีวศึกษาในสายเทคโนโลยีเดินหน้าได้รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นโอกาสที่จะคัดเลือกนกัศึกษาสายอาชีวศกึษาที่มีความโดดเด่นให้สามารถก้าวไปสู่
การศึกษาในระดับปริญญาตรีสาย STEM อันเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถตอบสนองความต้องการก าลังคน
ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้เป็นอย่างดี 
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๑๒) ประเทศไทยย่อมได้รับผลกระทบจาก New Normal ในระบบเศรษฐกิจโลก
ภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การจัดเตรียมก าลังคนเพ่ือรองรับ
การลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคตจะต้องทันกับการปรับเปลี่ยน
ทิศทางของอุตสาหกรรม การลงทุน เทคโนโลยี และวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ การประสานงานอย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลักเพ่ือผลักดันให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนาการศึกษา        
เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในยุค New Normal จึงมีความส าคัญยิ่ง  
โดยเฉพาะความร่วมมือหลักระหว่าง ๔ หน่วยงาน ได้แก่  EEC สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ ยังรวมไปถึงกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และภาคเอกชนในระดับนโยบาย ควรมีส่วนในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ โดยค านึงว่าจุดประสงค์หนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) คือ การสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่โลก
ก าลังหมุนอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคนวัตกรรมและดิจิทัล ก าลังคนสายพันธุ์ EEC จึงจะเป็นกลุ่มคนน าร่อง        
ที่ส าคัญ สถานการณ์ปัจจุบันถึงเวลาแล้วที่จะให้ความส าคัญกับการวางแผนในการพัฒนาการศึกษา         
จากต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทางส าหรับก าลังคนสายพันธุ์ EEC ดังเช่นที่ประเทศเวียดนามได้
ด าเนินการ และประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 

โดยที่ประเทศเวียดนาม สามารถดึงดูดมูลค่าและโครงการการลงทุนขนาดใหญ่         
จากต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องนับสิบปี มีการพัฒนาด้านบุคลากรสาย STEM และ Business 
Technology ซึ่งเป็นการสอนที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างรุดหน้า อาทิ มหาวิทยาลัย FPT ในนคร  
โฮจิมินห์ และกรุงฮานอย Vietnamese-German University ในนครโฮจิมินห์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรูปแบบ
ของ Technical University ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
นอกจากนี้ เฉพาะในนครโฮจิมินห์ มีสถานศึกษาเกือบ ๕๐๐ แห่ง ท่ีมีการสอนหลักสูตร STEM ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย ครูผู้สอนในมหาวิทยาลัยดงักล่าว          
เป็นอาจารย์ต่างประเทศ และต่อมาสามารถพัฒนาให้อาจารย์ผู้สอนซึ่งอาจารย์ส่วนหนึ่งเป็น               
ชาวเวียดนามเอง มหาวิทยาลัย FPT (ก่อตั้งโดย FPT Group ที่มีความร่วมมือกับบริษัท Microsoft)          
มี ๓ วิทยาเขต ตั้งอยู่ใกล้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ Hi -Tech Park ในกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และ          
เมืองดานัง ที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่เน้นหลักสูตรการฝึกงาน ดูงานในภาคอุตสาหกรรมด้วย มักจะอยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกับเขตส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ 
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