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บทคัดย่อ 

การศึกษาความพร้อมดา้นเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น สืบเน่ืองมาจากการด าเนินงานด้านการส่งเสริมความร่วมมือใน
นโยบายดา้นการเงินและเศรษฐกิจมหภาค การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคม การพฒันา
ความร่วมมือด้านการเกษตร พลังงาน การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ โดยการ
ยกระดบัการศึกษาใน 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย ์ทนัตแพทย ์
และนักบญัชี เพื่อการสร้างมาตรฐานด้านแรงงานฝีมือให้สามารถเคล่ือนยา้ยไปท างานในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดง่้ายยิง่ข้ึนในปี พ.ศ.2558 

ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูผ้ลิตแรงงานท่ีเป็นนักวิชาชีพหรือแรงงาน
เช่ียวชาญตามท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก าหนด แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้นน้ไปท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยก าหนด
วตัถุประสงค์เฉพาะดา้นท่ีเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและ
ของเอกชนในดา้นการจดัการหลกัสูตรการเรียนการสอน การวเิคราะห์นโยบายและแผนกลยุทธ์ และ
การรวบรวมขอ้เสนอแนะท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้

ในการศึกษาวจิยัดงักล่าว ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาค าตอบดว้ย
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายจากประชากรท่ีเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมด 839 แห่ง โดยสุ่ม
ตวัอยา่งมา 300 ตวัอยา่ง และคดัเลือกท่ีสมบูรณ์ได ้249 ตวัอยา่ง จึงสามารถให้ความเช่ือมัน่ไดร้้อยละ 
95 หรืออาจเกิดความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 เท่านั้น 
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ผลการศึกษาพบว่าการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยด้านการจัด
หลกัสูตรการเรียนการสอนจาก 3 ระดบั คือ มาก น้อย ไม่พร้อมหรือไม่เปิดสอนนั้น ส่วนใหญ่ใน
ด้านหลักสูตรต่างๆ จะอยู่ในระดับน้อย ยกเวน้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะอยู่ในระดบัมาก หรือในส่วนของความพร้อมในดา้นการ
ก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย ในการเตรียมความพร้อมการผลิต
ช่างฝีมือส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทยมีนโยบายท่ี
เนน้ไปในดา้นการผลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ (Skilled Labour) ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นตน้มา จึงท าใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่ีเนน้แรงงานระดบัช านาญการ (Specialist) ซ่ึงผลิตโดยสถาบนัอุดมศึกษาหรือมหาวทิยาลยัเท่านั้น 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอว่าควรเพิ่มคุณภาพของแรงงานฝีมือดว้ยการสนบัสนุน
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และห้องปฏิบติัการให้ไดม้าตรฐานยิ่งข้ึนในทุกสถานศึกษาอาชีวศึกษา ควบคู่กบั
การพฒันาคุณภาพครู-อาจารยใ์นดา้นการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ ดา้นการใช้ ICT ดา้นการคน้ควา้
หาความรู้จาก Internet และการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์กบับุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหม้ากยิง่ข้ึน ส่วนการวจิยัเร่ืองต่อไปควรให้มีการวิจยัเชิงส ารวจเก่ียวกบั
ความพร้อมของมหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ีเป็นผูผ้ลิตแรงงานช านาญการ (Specialist) ตามท่ีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนตอ้งการใหท้นัในปี พ.ศ.2558 
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Abstract 

 
 The study of technology readiness of Thai vocational institutions in ASEAN economic 
community deals with the promotion of cooperation in the financial and macro economic policy, 
including the development of basic structure of transportation, agriculture, energy, tourism and 
human resource in 7 areas : engineering, nursing, architecture, survey, physician, dentist, and 
accountant to set the standards of labor in order to work in asean countries in 2015 with no 
difficulty. 
 
 The ministry of education of Thailand is responsible for producing the skilled labours as 
indicated by ASEAN community. For this study, the researcher surveyed the readiness of 
vocational institutions, both state and private institutions, of the office of vocational committee for 
ASEAN community. The study of readiness of vocational institutions is aimed at curriculum 
management, teaching and learning methods, the policy analysis and strategy and collecting the 
suggestions that can be adapted in use. 
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 For this study, questionnaires were distributed in 839 vocational institutions, using 300 
random samples. Of the 300 questionnaires distributed, only 249 questionnaires were analysed. 
95% of the data can be reliable with the uncertainty level of only 5% 
 
 Based on the designated level of readiness of vocational institutions as ‘High’ , ‘Low’ and 
‘not ready/ Unavailable’ , the results showed that most curriculums are currently in low level 
except for the vocational certificate and vocational diploma which are in high level. Besides, the 
readiness of the policy assignment and strategic plan performed by the board of Thai vocational 
institutions are mostly in low level as well. This is because Thai vocational institutions have had 
the policy that emphasized on producing skilled labours in terms of both quantity and quality since 
2007 up to now. So this obviously does not satisfy the demand of the ASEAN economic 
community that has given more focus on specialists produced solely by the institutions of 
education or universities.  
 
 For those mentioned reasons, the researcher suggests that the quality of the skilled labours 
should be increased and standardized by the support of necessary tools, materials and laboratories 
to all vocational institutions along with the development in quality of teachers in  effective use of 
English communication, using ICT, internet, and the exchange of knowledge and experience 
among the educational personnel in the ASEAN economic community. However, for the next 
research and study, it should be conducted on the survey basis regarding the readiness of the 
universities where specialists are mainly produced in order to provide satisfaction to the demand of 
the ASEAN economic community that should be completed by year 2015.      
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
ในการศึกษาความพร้อมดา้นเทคโนโลยขีองสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย  เพื่อรองรับการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น  เป็นการศึกษาท่ีอยูใ่นกรอบจ ากดัหลายประการโดยเฉพาะระยะเวลา
ท่ีสั้น งบประมาณท่ีจ ากดั ท าใหค้วามลุ่มลึกในดา้นเน้ือหามีขอ้จ ากดัไปดว้ย แต่ผูว้ิจยัยงัคงน าเสนอใน
รูปแบบของงานวจิยัท่ีครบสมบูรณ์ทุกประเด็น และในบทท่ี 1ท่ีเป็นบทน านั้น ไดน้ าเสนอตั้งแต่ความ
เป็นมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์ขอบเขตของการศึกษา นิยามศพัท ์กรอบแนวคิดใน
การวเิคราะห์ และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บตามล าดบั ดงัน้ี 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2540  ผูน้ าอาเซียนไดรั้บรองเอกสารวิสัยทศัน์อาเซียน 2020 1

 (พ.ศ.
2563)  เพื่อก าหนดเป้าหมายวา่ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2563) อาเซียนจะเป็น 

1. วงสมานฉนัทแ์ห่งอาเซียตะวนัออกเฉียงใต ้(A concert of southeast Asian Nation) 
2. หุน้ส่วนเพื่อการพฒันาอยา่งมีพลวตั (A partnership in dynamic development) 
3. มุ่งปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอก (An Outward-Looking  ASEAN) 
4. ชุมชนแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร (A community of caring societies) 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7-8  ตุลาคม พ.ศ.2546 ได้มีการประชุมผูน้ าอาเซียนคร้ังท่ี 9 ท่ีเกาะบาหลี  

ประเทศอินโดนีเซีย ผูน้  าอาเซียนไดล้งนามในปฏิญญาวา่ดว้ย ความร่วมมืออาเซียน (Declaration of 
ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบให้มีการจดัตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ภายในปี ค.ศ.2020 หรือ พ.ศ.2563 โดยประชาคมอาเซียนน้ีจะประกอบดว้ย 3 เสาหลกั 
(pillars) คือ ประชาคมความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคม – วฒันธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC)   

 
 ส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2นั้น  เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาด และฐานผลิตเดียว มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้  
บริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอยา่งเสรีภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) โดยก าหนด
ยทุธศาสตร์หลกัไว ้4 ดา้นคือ 
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1. มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอยา่งเสรีของสินคา้ การบริการ การลงทุน เงินทุน การพฒันาทาง
เศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหล่ือมล ้ าทางสังคมภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.
2020) 
 2. มุ่งท่ีจะจดัตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียว และเป็นฐานการผลิตโดยจะริเร่ิมกลไก และ
มาตรการใหม่ๆ  ในการปฏิบติัตามขอ้ริเร่ิมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 3. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกมัพูชา ลาว  
พม่า และเวียดนาม เพื่อลดช่องว่างของระดบัการพฒันาและช่วยให้ประเทศดงักล่าว ไดเ้ขา้ร่วมใน
กระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
 4. ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และตลาด
เงินทุน การประกนัภยั และภาษีอากร การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม กรอบความ
ร่วมมือด้านกฎหมาย การพฒันาความร่วมมือด้านการเกษตรพลังงาน การท่องเท่ียว การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์โดยการยกระดบัการศึกษาและการพฒันาฝีมือ 
 
 นอกจากนั้นตามปฏิญญาวา่ดว้ยความร่วมมือในอาเซียนฉบบัท่ี 2 (Bali Concord II)3 ยงัได้
จดัท าขอ้ตกลงร่วมกนั (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ดา้นคุณสมบติัในสาขาวิชาชีพ
หลกั 7 สาขาดว้ยกนัคือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม แพทย ์การส ารวจ ทนัตแพทย ์และนัก
บญัชี ส่วนสาขาอ่ืนๆ  ยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา  ทั้งน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยนกั
วชิาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผูมี้ความสามารถพิเศษของอาเซียนไดอ้ยา่งเสรี แต่ตอ้งมีคุณสมบติั
ตามมาตรฐานท่ีอาเซียนก าหนด เพราะฉะนั้นตลาดแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงได้รับ
ผลกระทบทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ โดยดา้นบวกคือท าให้ตลาดแรงงานใหญ่ข้ึน ท าให้แรงงานใน
แต่ละประเทศมีโอกาสได้ท างานมากข้ึน ส่วนด้านลบคือ มีการแข่งขนัระหว่างแรงงานในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนมากข้ึน เน่ืองจากผลกระทบดงักล่าว จะเป็นดา้นบวกหรือดา้นลบมากกวา่นั้น  
ยอ่มข้ึนอยูก่บัความพร้อมของแรงงานในแต่ละประเทศ 
 
 ส่วนประเทศไทยในด้านการผลิตแรงงาน ท่ีเป็นนักวิชาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญ ตามท่ี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก าหนดนั้น กระทรวงศึกษาธิการยอ่มมีบทบาทท่ีส าคญัในการใชอ้งคก์ร
หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดา้นนโยบาย เพื่อการก าหนดทิศทางการผลิตแรงงานท่ีเป็น
นักวิชาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญ โดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงมี
มหาวิทยาลยัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก และส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ซ่ึงมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีเป็นจ านวนมากเช่นกนั เพราะฉะนั้นในคราวประชุมอย่างไม่เป็น
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ทางการของรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียน (Statement of the Meeting of Ministers for 
Education in ASEAN Countries) เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2548 ท่ีกรุงเทพมหานครไดมี้ค าแถลง
ร่วมกันว่า4 จะให้ความส าคัญกับการสร้างประชาคมอาเซียนท่ีแข็งแกร่ง โดยใช้การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือใน 5 ประเด็น คือ 
 

1. การปลูกฝังความเป็นอาเซียนในหมู่พลเมืองอาเซียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน
ควบคู่  กบัการเสริมสร้างความเขม้แข็งในความหลากหลายทางวฒันธรรมและส่งเสริมความเขา้ใจ  
ในความหลากหลายทางวฒันธรรมและศาสนา  เพื่อสร้างสันติสุขและเสถียรภาพในอาเซียน รวมถึง
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกา้วยา่งเขา้สู่สังคมความรู้ในศตวรรษท่ี 
21  โดยมุ่งเนน้การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all :  EFA)  ซ่ึงจะช่วยลดช่องวา่งระดบัของการ
พฒันาระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน  โดยด าเนินมาตรการในการส่งเสริม

ความเขา้ใจอนัดีระหว่างหมู่ประชาชนในอาเซียน การก าหนดช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ของอาเซียน 
(ASEAN’s  niche)  ควบคู่กบัการสร้างภาพลกัษณ์ดา้นการศึกษาของอาเซียน การด ารงอตัลกัษณ์ของ
อาเซียนในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเตรียมประชาชนอาเซียน  ให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัโลกาภิวตัน์
และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี และการส่งเสริมเร่ืองของอาเซียนศึกษา  โดยเฉพาะการจดัท าดชันี 
ขอ้มูลเอกสาร (source books)  และเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัอาเซียน  รวมถึงการสร้างความเขม้แข็งของศูนย์
อาเซียนศึกษาดว้ย 

 
3. การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการศึกษาของทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียน  โดยการ

แลกเปล่ียนครู/อาจารย์/บุคลากรด้านการศึกษาและนักเรียน/นักศึกษา/การฝึกอบรมครู  และการ
พฒันาวิชาชีพครูดา้นภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อขยายโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา การ
เตรียมความพร้อมให้ประชาชนอาเซียน  รับมือกบัความทา้ทายดา้นเทคโนโลยีและการไหลบ่าของ
ขอ้มูลข่าวสาร  และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 
4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายของมหาวทิยาลยัภายใต้กรอบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อาเซียน (ASEAN University Network : AUN)  โดยเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนจะด าเนินงาน  
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เพื่อส่งเสริมการยอมรับคุณวุฒิการศึกษาและปริญญาระหว่างกนั  และการขยายหลกัสูตรอาเซียน
ศึกษาบนอินเทอร์เน็ตใหแ้ก่นกัเรียนในวงกวา้งมากข้ึน 

 
5.  การประสานความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับซีมีโอ  โดยเสนอให้มีการประชุม ASED  

และให้จดัคู่ขนานกบัการประชุม  SEAMEC  เพื่อให้มัน่ใจว่าประเด็นแนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษา  จะไดรั้บการเสนอเขา้สู่การพิจารณาของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 

 
 นอกจากนั้นในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียน (ASEAN : Education 
Ministers Muting : ASED)  และการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้
(SEAMEO : Council Conference : SEAMEC)  อีกหลายคร้ัง  พร้อมกบัย  ้าประเด็นของความร่วมมือ
ดา้นการศึกษา  ดงัน้ี 

1. การส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียนและประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
2. บรรจุเร่ืองการศึกษาไวใ้นกฎบตัรอาเซียนว่า  “เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้วยความ

ร่วมมือท่ีใกลชิ้ดยิ่งข้ึน ดา้นการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีพ และดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
เสริมสร้างพลงัประชาชนและเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่ประชาคมอาเซียน 

3. โครงการศึกษาวจิยัภายใตค้วามร่วมมือ  East Asia Summit (EAS) ท่ีมุ่งใน 4 ดา้นคือ 
    3.1  การยกระดบัมาตรฐานการเรียน  การสอน 
    3.2  การฝึกอบรมภาษาองักฤษ 
    3.3  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
    3.4  การฝึกอบรมดา้นเทคนิคและอาชีวศึกษา 
4. การจัดท าส่ือการเรียนการสอนด้านอาเซียนศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ใน

ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
 5. ความร่วมมือดา้นการศึกษาในอนาคตท่ีจะตอ้งเน้นการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for 
all : EFA)   
 6. สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน (ASEAN : University Network : AUN) ท่ีเป็น
มหาวทิยาลยัชั้นน าในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องภูมิภาค 
 7. การสร้างเครือข่ายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของอาเซียน 
 8. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพการศึกษา  เพื่อสนองตอบต่อเป้าหมายในการพฒันาประเทศ  3  
ดา้น  คือ 
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   1.  การศึกษาด้านภาษา (Language Education) โดยท่ีประชุมไดรั้บทราบถึงความทา้ทายใน
ดา้นการสอน โดยเฉพาะการสอนภาษาแม่ ภาษาประจ าชาติและภาษาองักฤษ และตระหนกัถึงความ
จ าเป็นในการแลกเปล่ียน และเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
การเรียนการสอนดา้นภาษา 
   2.  การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวะ (Vocational/Technical Education) ซ่ึงมีบทบาทส าคญั
ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีประชุมจึงเห็นชอบท่ีจะให้มีการศึกษาแนวทาง ท่ีจะก่อให้เกิด
การแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบติัท่ีดีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
   3.  ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน (School Leadership) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั ในการ
ส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน จึงควรเน้นเร่ืองการคดัเลือกและการฝึกอบรมผูบ้ริหารโรงเรียน โดย
รัฐมนตรีศึกษาของสิงคโปร์ไดเ้สนอให้การสนบัสนุนงบประมาณแก่ผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 2 คน
เขา้ร่วมหลกัสูตร International Leaders in Education Programme (iLeP) ณ สถาบนัฝึกอบรมครู
(National Institute of Education) ของสิงคโปร์ในเดือนกนัยายน พ.ศ.2549  ฯลฯ 
 

จากแนวทางการด าเนินงานด้านการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อน าไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน5นั้น พบว่าจะท าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมีการเจริญเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน โดยเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วง พ.ศ.2543 – 2552 (ค.ศ.2000 – 2009)ได ้มี
ทิศทางเพิ่มข้ึนทุกปี ยกเวน้ปี พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009) อัตราการเจริญเติบโตลดลงเล็กน้อย อัน
เน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2105) จะท าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเข็มแข็งยิ่งข้ึน  
เน่ืองจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นแหล่งการลงทุนท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3  
โดยเป็นรองจากจีน และอินเดียเท่านั้น ส่วนประเทศไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียนไดรั้บประโยชน์
จากการคา้กบัประเทศสมาชิกอาเซียนสูงข้ึน โดยจากหน่ึงลา้นลา้นบาท ในปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000)  
เป็นสองลา้นลา้นบาท ในปี พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009) และหากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถช่วย
เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัตลาดแรงงานไทย และสร้างโอกาสการมีงานท าแก่แรงงานไทยมากข้ึน  
แล้วย่อมท าให้ผลกระทบในด้านแรงงานจะเป็นด้านบวกกล่าวคือ การเคล่ือนยา้ยแรงงานไทยไป
ท างานในประเทศกลุ่มอาเซียน ท่ีเป็นแรงงานฝีมือหรือแรงงานเช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก าหนด ย่อมท าให้ตลาดแรงงานไทยไดมี้โอกาสขยายตวัไดม้ากข้ึน แต่
ปัญหาท่ีตามก็คือ องค์กรภาครัฐและเอกชน ท่ีผลิตแรงงานฝีมือหรือแรงงานเช่ียวชาญ มีความพร้อม
มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะความพร้อมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย ทั้งของ
ภาครัฐจ านวน 415 แห่ง และภาคเอกชน 424 แห่ง เพื่อน าไปสู่การพฒันาให้เป็นแรงงานฝีมือ หรือ
แรงงานเช่ียวชาญในจ านวน 7 สาขาวิชาตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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1.2  วตัถุประสงค์ 
  1.2.1  เพื่อวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย ด้านการจดั

หลกัสูตรการเรียนการสอน 
  1.2.2  เพื่อวิเคราะห์นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาไทยในการผลิตช่างฝีมือ  เพื่อรองรับการรวมตวัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการ
เป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค 

  1.2.3  เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะและแผนกลยทุธ์  ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา   

   1.3.1  ด้านเนือ้หา  ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย  เพื่อรองรับ
การเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือการเปิดเสรีดา้นบริการและการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลาง
   1.3.2  ด้านประชากร  สถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย  ซ่ึงประกอบดว้ยวิทยาลยัอาชีวศึกษาท่ี
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 415  แห่ง  และวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนท่ีสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  424  แห่ง  
   1.3.3  ด้านพืน้ที่  ทุกจงัหวดัในประเทศไทยท่ีมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเปิดด าเนินการ 
   1.3.4  ด้านระยะเวลา  ส ารวจความพร้อมในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2554 
 
 1.4  นิยามศัพท์  
   1.4.1  ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  หมายถึง ความสะดวกหรือความสามารถในการ
อ านวยการด้านวิทยาการท่ีเก่ียวกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การผลิตช่างฝีมือ นักวิชาชีพ หรือ
แรงงานเช่ียวชาญ โดยการน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจนเกิดประโยชน์ต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือ นักวิชาชีพ หรือแรงงาน
เช่ียวชาญ หรือการเปิดเสรีดา้นบริการ และการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง 
   1.4.2  สถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย หมายถึง วิทยาลยัหรือโรงเรียนอาชีวศึกษา ท่ีสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงเป็นของภาครัฐและวิทยาลยัหรือโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   1.4.3  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  หมายถึง  กลุ่มประเทศท่ีเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast Asian Nations : ASEAN)  หรือเรียกยอ่ๆ วา่  
อาเซียน ซ่ึงมีสมาชิกรวม 10 ประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน  
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เวยีดนาม  ลาว  พม่า  และกมัพูชา  พร้อมกบัร่วมลงนามในปฏิญาณวา่ดว้ยความร่วมมืออาเซียน โดย
จดัตั้งเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN community)  ท่ีประกอบดว้ย  ประชาคมความมัน่คงอาเซียน  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน 
 
 1.5  กรอบความคิดในการวเิคราะห์ 
  1.5.1 วิเคราะห์ภายใตก้รอบความคิดเก่ียวกบัความพร้อม  ดา้นเทคโนโลยีของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาไทย  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตช่างฝีมือ  เพื่อรองรับการเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ย
แรงงานฝีมือ  การเปิดเสรีดา้นบริการ  และการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง 

1.5.2  วิเคราะห์ภายใตก้รอบความคิดเก่ียวกบัความพร้อม  ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน  
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1.5.3 วิเคราะห์ภายใตก้รอบความคิดเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม  ดา้นนโยบายและแผน
กลยทุธ์  ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย 
 
 1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.6.1  ได้รับขอ้มูลการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย  ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ในดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน  ในการผลิตช่างฝีมือ  เพื่อรองรับการเปิดเสรี
การเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือ  การเปิดเสรีดา้นบริการ  และการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางนั้นสามารถ
น าไปใชป้ระกอบในการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

1.6.2  ได้รับข้อมูลเก่ียวกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อม  ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย  ในการผลิตช่างฝีมือเพื่อรองรับการรวมตวัของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

1.6.3  จาก 1.6.1 และ 1.6.2 ท าให้เกิดขอ้เสนอแนะและแผนกลยุทธ์ส าหรับการน าไปปฏิบติั  
เร่ือง 

1.6.3.1.  การวางแผนพฒันาก าลงัคนระดบัอาชีวศึกษา 
1.6.3.2. การพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย  ได้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
1.6.4  ท าให้เกิดองคค์วามรู้เร่ืองตลาดแรงงานอาชีวศึกษาในอาเซียน  และแนวโนม้ความ

ตอ้งการแรงงาน  การพฒันาอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
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บทที ่ 2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาความเป็นมาและพฒันาการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

หรืออาเซียน  และส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง  ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนในฐานะท่ีเป็นฐานการผลิตท่ีส าคัญ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว  และฐานการผลิตร่วมกนัให้มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้  
บริการ  การลงทุน  แรงงานฝีมือ  และเงินลงทุนอย่างเสรีภายในปี  พ.ศ. 2558  ในนามประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

2.1  แนวคิด  และทฤษฎ ี
     
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน1 ไดมี้การจดัตั้งข้ึนมาคร้ังแรก  
โดยความร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  
เม่ือเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2504  เรียกวา่ สมาคมอาสา หรือ Association of South East Asia แต่เม่ือ
ด าเนินการไดเ้พียง 2 ปีก็ตอ้งหยุดชะงกัลง อนัเน่ืองมาจากความผกผนัทางการเมืองระหวา่งประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย แต่ต่อมาในวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 รัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศของประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ รวม 5 ประเทศ ไดล้ง
นามปฏิญญากรุงเทพจดัตั้งเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียนข้ึน  
เพื่อใหเ้ป็นองคก์รความร่วมมือระดบัภูมิภาค โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและมัน่คง
ทางการเมือง การเจริญเติบโตทางการคา้และเศรษฐกิจ รวมทั้งการพฒันาทางสังคมของประเทศ
สมาชิก จนต่อมาภายหลงัยคุสงครามเยน็ อาเซียนไดข้ยายจ านวนประเทศสมาชิกเป็น 10 ประเทศ  คือ  
ประเทศบรูไน ในปี พ.ศ.2527 ประเทศเวยีดนาม ในปี พ.ศ.2538 ประเทศลาวและพม่า ในปี พ.ศ.2540  
และประเทศกมัพูชา ในปี พ.ศ.2542 ท าให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีประชากรรวมกนัประมาณ 600  
ลา้นคน คลอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 4.5 ลา้นตารางกิโลเมตร และมีส านกังานเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยูท่ี่
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
 

ส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกิดข้ึนจากอาเซียนท่ีตอ้งการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน จึงไดก้ าหนดให้มีการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2  

(ASEAN Economic Community – AEC) ข้ึนภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) แต่ดว้ยความรีบเร่งให้
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ทนักบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนคร้ังท่ี 13 ปี พ.ศ.
2550 (ค.ศ.2007) ผูน้  าอาเซียนไดเ้ห็นชอบท่ีจะเร่งการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากปี พ.ศ.
2563 เป็น พ.ศ.2558 โดยได้ร่วมลงนามในแผนการด าเนินงานไปสู่การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint – AEC Blueprint) ข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร์ 

 
 ในการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 นั้น มีวตัถุประสงค์3 เพื่อให้อาเซียน
เป็นเสาหลกัทางดา้นเศรษฐกิจ ในการพฒันาให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีความมัน่คง มัง่คัง่  
และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนๆ ได ้โดยมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินคา้ การบริการ  
การลงทุน เงินทุน การพฒันาทางเศรษฐกิจ การลดปัญหาความยากจน และความเหล่ือมล ้าทางสังคม
ภายในปี พ.ศ.2563 เพราะฉะนั้นจ าเป็นตอ้งจดัตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียว และเป็นฐานการผลิต ใน
การริเร่ิมกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบติัตามขอ้ริเร่ิมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่แลว้ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน คือ กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส าหรับการลด
ช่องว่างของระดับการพฒันาและช่วยให้ประเทศเหล่านั้น เข้าร่วมในกระบวนการรวมตวัทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน พร้อมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจ      
มหภาค ตลาดการเงิน และตลาดเงินทุน การประกนัภยั และภาษีอากร การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม กรอบความร่วมมือดา้นกฎหมาย การพฒันาความร่วมมือดา้นการเกษตร พลงังาน  
การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยการยกระดบัการศึกษาและการพฒันาฝีมือ ทั้งน้ีผูน้  า
อาเซียนไดเ้ห็นชอบให้เร่งรัดการรวมกลุ่มสินคา้ และบริการส าคญั จ านวน 11 สาขา ให้เป็นสาขา   
น า ร่อง ได้แก่  สินค้า เกษตร สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง ส่ิงทอ ยานยนต ์ 
อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) การบริหารด้านสุขภาพ การท่องเท่ียวและการ
ขนส่งทางอากาศ 
 
 ส่วนแนวทางการด าเนินงาน เพื่อการน าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และบรรลุ
การเป็นตลาดและมีฐานการผลิตเดียวของอาเซียนนั้นจะตอ้งด าเนินการตามพนัธกรณีท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
1.  การเปิดเสรีการค้า  สินค้า 

1.1  การลด / ยกเลกิภาษี 
   1.1.1  ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์  
ฟิลิปปินส์ และบรูไน จะตอ้งยกเลิกอตัราภาษีสินคา้ทุกรายการเหลือ 0% ในปี 2553 ยกเวน้สินคา้
อ่อนไหว 

DPU



11 

 

     1.1.2  ประเทศสมาชิกใหม่ทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว พม่า และกมัพูชา  
จะตอ้งยกเลิกอตัราภาษีสินคา้บางรายการเหลือ 0% ในปี 2558 และสินคา้บางรายการจ านวนไม่เกิน
ร้อยละ 7 ของสินคา้ ทั้งหมดจะลดอตัราภาษีเหลือ 0% ในปี 2661 

1.2  การขจัดมาตรการทีม่ิใช่ภาษี 
   1.2.1  ประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
บรูไน ตอ้งยกเลิกมาตรการท่ีมิใช่ภาษีภายในปี 2553 
    1.2.2  ประเทศฟิลิปปินส์  ยกเลิกมาตรการท่ีมิใช่ภาษีภายในปี 2555 

    1.2.3  ประเทศสมาชิกใหม่ทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่  เวียดนาม ลาว พม่า และกมัพูชา 
ตอ้งยกเลิกมาตรการท่ีมิใช่ภาษีภายในปี 2558-2561  

โดยปฏิบติัตามภายใต ้WTO ในเร่ืองอุปสรรคทางเทคนิคมาตรฐานสุขอนามยั และการขอ
อนุญาตน าเขา้ รวมทั้งพฒันาแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสม ในเร่ืองดงักล่าวส าหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อน าไปสู่การลด/เลิกมาตรการท่ีเป็นอุปสรรคทางการคา้ 

    1.3  การก าหนดกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
       มีจุดมุ่งหมายท่ีจะปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า ให้มีความโปร่งใส มี
มาตรฐานท่ีเป็นสากล และอ านวยความสะดวกให้แก่เอกชนมากข้ึน อาทิ การจดัท ากฎการได้
แหล่งก าเนิดสินคา้โดยวิธีการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) และกฎการได้
แหล่งก าเนิดสินคา้ของอาเซียนแบบสะสมบางส่วน (Partial Cumulation Rule of Origin) มาใชเ้ป็น
ทางเลือกส าหรับการค านวณแหล่งก าเนิดสินคา้ 
 

2.  การเปิดเสรีการค้าบริการ   
   มีการตั้งเป้าหมายการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการอย่างชัดเจน เพื่อให้การค้าบริการของ
อาเซียนเป็นไปอยา่งเสรีมากข้ึน และพฒันาระบบการยอมรับร่วมกนั เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบวชิาชีพในสาขาบริการ รวมทั้งส่งเสริมการร่วมลงทุนของอาเซียนไปยงัประเทศท่ีสาม 
 

3.  การเปิดเสรีการลงทุน   
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพิ่มและรักษาระดบัความสามารถในการดึงดูดให้ต่างประเทศมาลงทุนใน

อาเซียน และการลงทุนในอาเซียนโดยอาเซียนเอง และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย อาเซียนไดป้รับปรุง
ความตกลงด้านการลงทุนท่ีมีอยู่ (AIA) ให้เป็นความตกลงใหม่คือ ASEAN comprehensive 
Investment Agreement : ACIA ซ่ึงมีขอบเขตท่ีกวา้งข้ึนและเปิดเสรี พนัธกรณีความตกลงของ ACIA 

DPU



12 

 

นั้น จะคลอบคลุมประเด็นหลักใหญ่ๆ 4 ประเด็น คือ การเปิดเสรี การส่งเสริม การอ านวยความ
สะดวก และการคุม้ครองการลงทุน โดยครอบคลุมทั้งการลงทุนทางตรงและการลงทุนในหลกัทรัพย ์
 

4.  การเปิดเสรีด้านเงินทุน   
จะด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดโดยรัฐมนตรีคลงัของอาเซียน เพื่อส่งเสริมการพฒันา

ตลาดทุน และการเคล่ือนยา้ยเงินทุนท่ีเสรีมากข้ึน โดยประเทศสมาชิกยงัสามารถมีมาตรการ เพื่อ
รักษาเสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศได ้

 
5.  การเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างมาตรฐานท่ีชดัเจน ของแรงงานฝีมือและอ านวยความสะดวกให้กบั

แรงงานมีฝีมือ  ท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนดให ้สามารถเคล่ือนยา้ยไปท างานในกลุ่มประเทศ
สมาชิกไดง่้ายข้ึน 

 
 นอกจากนั้นตามปฏิญญาวา่ดว้ยความร่วมมือในอาเซียน ฉบบัท่ี 24 (Bali  Concord  II)  ซ่ึง
เป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ได้ก าหนดให้จดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนั (Mutual recognition Arrangements :  
MRAs)  ดา้นคุณสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกั  เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยนกัวิชาชีพ  
หรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผูมี้ความสามารถพิเศษของอาเซียนไดอ้ยา่งเสรี การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี
ดงักล่าว เป็นการเคล่ือนยา้ยเฉพาะแรงงานฝีมือ และตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้น
ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ของอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีจะเร่ิมในปี ค.ศ.2015  
ปัจจุบนัประเทศสมาชิกอาเซียนไดจ้ดัท าข้อตกลงยอมรับร่วมกนั (MRAs) ใน7 สาขาวิชาดว้ยกนั คือ  
วศิวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย ์ทนัตแพทย์ และนกับญัชี ส่วนสาขาอ่ืนๆ ยงัอยู่
ระหว่างการพิจารณา ทั้ งน้ีผูท่ี้จะเคล่ือนยา้ยไปท างานในประเทศอ่ืน (ในกลุ่มอาเซียน) ต้องมี
คุณสมบติัตามมาตรฐานท่ีอาเซียนก าหนด ฉะนั้นตลาดแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงไดรั้บ
ผลกระทบทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ โดยดา้นบวกคือท าให้ตลาดแรงงานใหญ่ข้ึน ท าให้แรงงานใน
แต่ละประเทศมีโอกาสได้งานท ามากข้ึน ส่วนด้านลบคือมีการแข่งขนัระหว่างแรงงานในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนมากข้ึน ทั้งน้ีผลกระทบดงักล่าวจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบมากกว่านั้น
ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของแรงงานในแต่ละประเทศ 
 

จากพนัธกรณีดงักล่าวจะพบวา่มีความส าคญักบัประเทศไทยมากเพราะ 
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1.  อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีมีความใกล้ชิดไทยมากท่ีสุด ประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศ เป็นเพื่อนบา้นท่ีมีพรมแดนติดกนั มีวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึง มี
พฤติกรรมการบริโภคคลา้ยๆ กนั มีสินคา้และบริการท่ีสามารถเสริมซ่ึงกนัและกนัได ้หรือมีสินคา้
บริการท่ีคล้ายคลึงกนัซ่ึงสามารถร่วมมือกนั ก็จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งในด้านอ านาจการ
ต่อรอง อนัจะน ามาซ่ึงการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัยิง่ 

 
2.  การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดตลาดในภูมิภาคท่ีมีขนาดใหญ่  

โดยสามารถน าจุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกบัจุดแข็งของประเทศไทย เพื่อสร้างประโยชน์
สูงสุดในการผลิตส่งออกและบริการ ซ่ึงจะเกิดไดก้็ต่อเม่ือมีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตไดอ้ยา่งเสรี
มากข้ึน นอกจากน้ีการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผน่  
และช่วยสร้างอ านาจการต่อรองในเวทีต่างๆ มากข้ึน 

 
3.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตวัในด้านการคา้ และการ

ลงทุนของไทย เน่ืองจากการผลกัดนัมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะก่อให้เกิด
การยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดไม่วา่จะเป็นอุปสรรคดา้นภาษี หรือมาตรการทางการคา้
อ่ืนๆ ท่ีมิใช่ภาษีประเทศสมาชิกจะแสวงหาความร่วมมือเพื่อลด/ขจดัอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น รวมถึง
อ านวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุนระหวา่งกนั 

 
4.  ประชาคมเศรษฐกิจจะท าให้ผูป้ระกอบการไทย ไดเ้ร่ิมปรับตวัและเตรียมความพร้อมกบั

สภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเร่งปรับตวั และใชโ้อกาสท่ี
เกิดจากการลดอุปสรรคทางการคา้และการลงทุนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี โดยเฉพาะสาขา
ท่ีไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง 

 
แต่ประเด็นท่ีน่าเป็นห่วงมากคือ การพยากรณ์ของ ดร.สุทศัน์  เศรษฐ์บุญสร้าง ผูแ้ทนการคา้

ไทย เม่ือเดือนมิถุนายน 25535  ระบุวา่ จ  านวนประชากรในอาเซียนจะเพิ่มข้ึนจาก 588 ลา้นคนในปี 
2553 เป็น 621 ล้านคนในปี 2558 และจะเพิ่มเป็น 651 ล้านคนในปี 2563 ก าลังแรงงานเพิ่มจาก
ประมาณ 250 ลา้นคนเป็นประมาณ 300 ลา้นคน ดว้ยอตัราค่าแรงงานต่อชัว่โมงมีความแตกต่างกนั
อย่างมากในกลุ่มอาเซียน ยอ่มท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ค่าแรงงานท่ี
ถูกกว่าในประเทศพม่า ลาว กมัพูชา และเวียดนาม จะท าให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากประเทศ
ดงักล่าวสู่ประเทศท่ีเจริญกวา่  และมีการจ่ายค่าแรงสูงกว่า นอกจากนั้นจ านวนแรงงานจากจีนและ
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อินเดีย  ซ่ึงมีสูงมาก  แรงงานเหล่าน้ีจะไหลเขา้สู่อาเซียน  ซ่ึงมีโอกาสดีกวา่และคุณภาพของแรงงาน
เหล่าน้ี  ก าลังได้รับการพฒันาอย่างมากทั้ งในประเทศจีนและอินเดีย กล่าวคือ รัฐบาลจีนได้ใช้
งบประมาณจ านวนมาก ปรับปรุงมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาพื้นฐาน ส่วนรัฐบาลอินเดียมี
โครงการร้ือฟ้ืนมหาวิทยาลยัเก่าๆ  และท าการลงทุนในระบบการศึกษาอยา่งมหาศาลเช่นกนั ดงันั้น
ประเทศไทยจะตอ้งพฒันาความพร้อมของแรงงานไทยท่ีจะออกสู่ตลาดต่างประเทศในระยะ 4-5 ปี
ขา้งหนา้น้ี เพราะการแข่งขนัจะสูงมาก  โดยเฉพาะจากแรงงานฝีมือในประเทศเอเชีย  ดว้ยเหตุน้ีการ
พฒันาองค์กรของอาเซียน  ไปเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
การเคล่ือนย้ายแรงงานในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศผูรั้บและประเทศผู ้ส่งออกแรงงาน ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมในการพฒันาบุคลากรของตนไดแ้ก่ การยกระดบัมาตรฐานการศึกษา  
การพฒันาแนวความคิด และวฒันธรรมทางการเรียนรู้ การพฒันาระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  
การพฒันาวิสัยทศัน์ให้กวา้งไกล เพื่อให้ทนัโลกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยตอ้งติดตามความ
เปล่ียนแปลงในทุกๆ ดา้นของประเทศเพื่อนบา้น และกลุ่มประเทศต่างๆ ทัว่โลก จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งพฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร โดยเฉพาะภาษาองักฤษท่ีคนไทยส่วนใหญ่
ยงัไม่ไดเ้อาใจใส่เรียนรู้ให้มีความกา้วหนา้ยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนัภาครัฐก็จะตอ้งพฒันาแนวทางการ
คุม้ครองแรงงานใหเ้ป็นมาตรฐานสากล หรือไดม้าตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีนานาประเทศใชเ้ป็นบรรทดัฐานร่วมกนั 
 

ดงันั้นเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แรงงานฝีมือไทยควรพฒันาความรู้และ
ทกัษาดา้นภาษา เพื่อแลกเปล่ียนและเรียนรู้จากแรงงานฝีมือต่างชาติท่ีเขา้มาในไทยให้ไดม้ากท่ีสุด  
ในขณะท่ีผูป้ระกอบการไทยอาจจ าเป็นตอ้งปรับตวัหาผูร่้วมทุนต่างชาติเพิ่มมากข้ึน 

 
ส่วนกรณีท่ีแรงงานไทยออกไปท างานในประเทศอาเซียนอ่ืนๆ การไม่พฒันาฝีมือแรงงานให้

อยูใ่นระดบัสากล จะท าใหแ้รงงานไทยไม่เป็นท่ีน่าสนใจในตลาดต่างประเทศ รวมถึงการท่ีหลกัสูตร
การศึกษา หรือใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพของไทยไม่ไดรั้บการยอมรับ (accredited) ในระดบัสากล  
อาจท าให้แรงงานฝีมือหรือผูป้ระกอบวิชาชีพของไทยเสียโอกาสท่ีจะไดง้านในต่างประเทศ ซ่ึงเป็น
หน้าท่ีของรัฐจะตอ้งพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและการอบรม ให้สามารถเทียบเคียงไดก้บั
หลกัสูตรของต่างประเทศรวมถึงอาจตอ้งหาลู่ทางให้ใบอนุญาต หรือใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพของ
ไทยได้รับการยอมรับ (accredited) ในระดับสากล นอกจากน้ีปัญหาความอ่อนด้อยทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ จะท าใหแ้รงงานไทยไม่สามารถแข่งขนักบัแรงงานชาติอ่ืนได ้ซ่ึงจะส่งผลท าให้ได้
ต  าแหน่ง หรือค่าจา้งท่ีต ่ากวา่แรงงานฝีมือในระดบัเดียวกนั ส่วนการคุม้ครองแรงงานไทยท่ีไปท างาน
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ต่างประเทศ จะตอ้งมีมาตรการร่วมกบัสมาชิกอาเซียน อาจท าให้แรงงานไทยเสียเปรียบนายจา้ง เช่น  
การท าสัญญาจา้ง ค่าจา้ง สวสัดิการ และกรณีเกิดขอ้พิพาทดา้นแรงงาน ดว้ยเหตุน้ีการป้องกนัและ
แก้ปัญหาดังกล่าว รัฐควรเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสองภาษา หรือเปิดอบรมความรู้
ภาษาองักฤษ โดยเน้นการติดต่อส่ือสารพร้อมทั้งจดัให้มีการวดัระดบั โดยสถาบนัภาษาท่ีไดรั้บการ
ยอมรับ ในขณะเดียวกนัรัฐบาลควรให้การดูแลแรงงานไทย โดยมีหน่วยงานรัฐท่ีสามารถช่วยเหลือ
และให้ค  าปรึกษาแก่แรงงานไทยในต่างประเทศ หากจ าเป็นก็ควรตั้ งส านักงานแรงงานไทยใน
ประเทศอาเซียนทุกประเทศรวมทั้งในจีนและอินเดีย 

 
นอกจากนั้นงานวิจยัเร่ืองผลิตภาพก าลงัแรงงานอาเซียน6 ซ่ึงได้รับการสนบัสนุนการวิจยั  

จากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ก็ไดช้ี้ให้เห็นว่า ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศนั้น ผลิตภาพแรงงานของสิงคโปร์อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ มาเลเซีย ไทย  
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และพม่าตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม ผลิตภาพของแรงงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีช้าลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ประชากรในประเทศ ทั้ งน้ีประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีจะประสบกับปัญหาอัตราการเติบโตของ
ประชากรวยัท างาน ต ่ากว่าอัตราการเติบโตของแรงงานในระดับท่ีรุนแรงสูงสุด คือ สิงคโปร์  
รองลงมาคือ ประเทศไทย โดยท่ีประเทศสิงคโปร์ได้ตระหนกัถึงปัญหา และได้เตรียมการรองรับ
ผลกระทบนั้น ดว้ยการผลกัดนัปรับตวัในเร่ืองของผลิตภาพของแรงงานในประเทศ อนัเน่ืองมาจาก
อตัราการจา้งงานของแต่ละประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงไปในระดบัและ
ทิศทางท่ีต่างกนัในช่วง ปี 2005-2015 โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีประสบปัญหาการวา่งงานสูงสุด  
ดว้ยอตัราการวา่งงานเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 6.1 ในปี 2000  เป็นร้อยละ 10.4 ในปี 2006 ซ่ึงเป็นอตัราเพิ่ม
ท่ีมากกวา่ประเทศอ่ืนๆ ในขณะท่ีไทยเป็นประเทศเดียวท่ีมีอตัราการวา่งงานอยูใ่นระดบัคงท่ี และอยู่
ในอตัราท่ีต ่าสุดเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ขณะเดียวกนัในอาเซียนยงัมีประชากรในตลาดแรงงาน
จ านวนมากท่ียงัคงมีฐานะยากจนในปี 2006 จากจ านวนผูท่ี้ท  างานอยูใ่นตลาดแรงงานในอาเซียนกวา่  
262  ลา้นคน มีอยูถึ่ง 148 ลา้นคนท่ียงัไม่สามารถมีรายไดเ้พียงพอ ท่ีจะยกระดบัตนเอง และครอบครัว
ใหพ้น้จากเส้นความยากจน (มาตรฐานสากลจดัระดบัอยูท่ี่ 2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อวนั) นอกจากน้ี
ผลิตภาพของก าลงัแรงงานส่วนใหญ่ ในตลาดแรงงานของอาเซียน ยงัไม่อาจยืนยนัถึงความสามารถ
ในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ เพราะการเติบโตและการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของไทย และประเทศ
สมาชิกอาเซียนหลายประเทศ มุ่งเน้นถึงปัจจยัด้านเงินทุนและปริมาณแรงงานมากกว่าคุณภาพเชิง
ผลิตการผลิต แมใ้นปัจจุบนัจะมีการค านึงถึงคุณภาพเชิงผลิตภาพการผลิตของแรงงานดว้ย แต่ก็ยงั
เป็นเพียงปัจจยัเสริมเท่านั้น ตลาดแรงงานในภูมิภาคยงัมีปัญหาของการท่ีปริมาณ และคุณภาพของ
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ก าลงัแรงงานยงัไม่สัมพนัธ์กนัอยา่งเพียงพอกล่าวคือ บางประเทศอยูใ่นสภาวะการขาดแคลนแรงงาน  
บางประเทศแรงงานลน้ตลาดส่งผลต่อการยา้ยถ่ินของก าลงัแรงงาน ขา้มพรมแดนระหว่างประเทศ
สมาชิกโดยการยา้ยถ่ินอย่างผิดกฎหมายมีสัดส่วนสูงมาก การยา้ยถ่ินท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซ่ึงมี Dual Labor 
Market งานศึกษาท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นว่าผลิตภาพแรงงานในประเทศไทยมีค่าสูงสุดในภาคการ
อุตสาหกรรมและมีค่าต ่าสุดในภาคการเกษตร โดยมีแนวโน้มว่าผลิตภาพของภาคการเกษตรและ
ก่อสร้างจะมีค่าต ่าสุดต่อไปอีก 

 
ขณะเดียวกนัตามรายงานฉบบัล่าสุดขององคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (พฤษภาคม 2007)  

สะทอ้นให้เห็นว่านับตั้งแต่อาเซียนก้าวเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 การจา้งงานในอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงข้ึนเร่ือยมาถึงร้อยละ 11 จากปี 2000 ถึงปี 2006 โดยเฉพาะมีผูมี้งานท าถึง 263 ลา้นคน โดยท่ีอยูใ่น
งานประเภทใหม่ๆ นั้นมีถึง 27 ลา้นคน การจา้งงานในแต่ละประเทศ เม่ือแยกตามสาขาการผลิตมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา ส าหรับสาขาการผลิตท่ีได้มีการเก็บขอ้มูลก็คือ เกษตรกรรม (รวม
ประมงและป่าไม)้ อุตสาหกรรมก่อสร้าง  ขายส่ง/ขายปลีก/ภตัตาคารและโรงงาน คมนาคม/การ
ส่ือสาร  การเงิน/ประกันภัย/อสังหาริมทรัพย์/ธุรกิจบริการอ่ืนๆ บริการสาธารณะ และอ่ืนๆ       
(เหมืองแร่/ไฟฟ้า/เช้ือเพลิง/ฯลฯ) ทั้งน้ี มีแนวโนม้ท่ีสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย จะมีการ
เติบโตของสาขาการผลิตต่อไปน้ีคือ สาขาการขายส่ง/ขายปลีก/ภตัตาคารและโรงแรม สาขาการเงิน/
ประกันภัย/อสังหาริมทรัพย์/ธุรกิจบริการอ่ืนๆ และสาขาบริการสาธารณะ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของภาคบริการท่ีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคน้ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามดชันีดงักล่าวยงั
ไม่อาจท าใหม้ัน่ใจไดถึ้งความต่อเน่ือง และความย ัง่ยืนของการเจริญเติบโต และความสามารถในการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพราะผลิตภาพของก าลังแรงงานอาเซียนเติบโตข้ึนเพียงร้อยละ 15.5  
ในขณะท่ีผลิตภาพของก าลงัแรงงานอินเดียเติบโตร้อยละ 26.9 และของจีนเติบโตถึงร้อยละ 63.4 แต่
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ไดแ้ก่  จ  านวนแรงงานประมาณ
ร้อยละ 2  ซ่ึงมากกวา่ประเทศอ่ืนๆ  แต่กลบัมีผลิตภาพของแรงงานต ่ากวา่ประเทศอ่ืน  การประมาณ
ค่าอตัราการเปล่ียนแปลงค่าเฉล่ียของอตัราการเจริญเติบโตของดชันีผลิตภาพแรงงานตั้งแต่ปี 1995  
โดยใชฐ้านขอ้มูลปี 1988 เป็นฐาน ไดส้ะทอ้นถึงการขยายตวัของผลิตภาพแรงงานในอตัราท่ีไม่สูงนกั
จาก 170.59  ในปี 1995 ส าหรับระดบัประเทศโดยรวมทุกสาขาเป็น 172.21 ในปี 2000 ซ่ึงไม่เพียงพอ
ต่อการยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถแข่งขนัทางเศรษฐกิจการคา้ในเวทีสากล
ไดอ้ยา่งมัน่คงข้ึน ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานตั้งแต่ระดบัไร้ทกัษะข้ึนไป แรงงานอายุ 50 ปีข้ึนไป
ของไทยส่วนใหญ่จบระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากวา่  ในขณะท่ีมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นกวา่ 2 
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ลา้นคน ท างานอยูใ่น 9 อุตสาหกรรม โดยมีการเคล่ือนยา้ยไปมาขา้มสาขาการผลิต แต่ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ยงัไม่อาจบอกได้ชัดเจนว่าสาขาการผลิตใด ขาดแคลนแรงงานระดบัใด ประเภทใด  
เท่าใด ถึงแม้ว่ามีโครงการน าร่องในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน ใน
การศึกษาตลาดแรงงานในระดบัรายอุตสาหกรรมบางส่วน แต่ยงัไม่ลงลึกไปในแต่ละอาชีพ แต่ละ
อาชีพมีปัญหาในตลาดแรงงานแตกต่างกนัไป เช่น อาชีพช่างเช่ือม  มีลกัษณะดงัน้ีคือ 

1.  เป็นท่ีตอ้งการอยา่งมากในตลาดแรงงาน 
2.  ตน้ทุนสูงในการพฒันาฝีมือแรงงาน โดยการฝึกทกัษะและความตระหนกัดา้นระบบ

ความปลอดภยัในการท างาน  แต่ส่วนใหญ่ไม่นิยมเขา้รับการฝึก 
3.  อายกุารท างานในตลาดแรงงานสั้น  กล่าวคือ 
  3.1.1  อาย ุ 35-40  ปี  หมดสภาพ 
  3.1.2  หลงัอาย ุ 35-40  ปี  ตอ้งเปล่ียนอาชีพ 
  3.1.3  หลงัอาย ุ 35-40  ปี  ตน้ทุนสูงและใชเ้วลายาวนานในการท านุบ ารุงรักษาสุขภาพ 

 
ดงันั้นแรงงานนอกระบบเป็นกรณีท่ีพบไดท้ั้งในประเทศไทย และประเทศสมาชิกอ่ืนของ

อาเซียน โดยในประเทศไทยนั้น มีขนาดใหญ่กวา่แรงงานในระบบ เป็นแหล่งสร้างงาน แรงงานส่วน
ใหญ่อยูใ่นภาคการเกษตรในชนบท การศึกษาต ่ากวา่ ป.4  แรงงานนอกระบบในชนบทส่วนใหญ่ของ
ไทย  ก าลงัเคล่ือนตวัเขา้สู่วยัสูงอายุ โดยปราศจากการเตรียมพร้อมในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และผลิตภาพ ทั้งน้ี OTOP เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยให้แรงงานนอกระบบในชนบทมีบทบาทในการ
ผลิตและมีรายไดม้ากข้ึน ขอ้มูลในตารางท่ี 1 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงช่องวา่งของการพฒันาท่ียงัคงแตกต่าง
กนัมากภายในภูมิภาค  ถึงแมว้่าจะมีช่องว่างท่ีลดลงดา้นดชันีการพฒันามนุษยโ์ดยในปี 1993 นั้น  
กัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีดัชนีการพฒันามนุษย์ต ่าท่ีสุด (0.19) ในภูมิภาค ในขณะท่ีสิงคโปร์เป็น
ประเทศท่ีมีดชันีการพฒันามนุษยสู์งท่ีสุด (0.85)  ซ่ึงช่องวา่งดงักล่าวไดล้ดลงไปในปี 2006 โดยอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.53 ในกรณีของลาว  และ 0.92 ในกรณีสิงคโปร์ ในเม่ือดชันีดงักล่าวเน้นวดัการ
พฒันามนุษยจ์ากมุมมองดา้นการศึกษา  ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่ 1   แสดงดัชนีการพฒันาของประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงหน้าต่างโอกาส 
   ด้านการปันผลทางประชากรทีต่่างกนั 

*ขอ้มูลล่าสุดท่ีมีอยู ่ ณ  มีนาคม  2007 
 

ท่ีมา  :  พชัราวลยั  วงศบุ์ญสิน (2007) โดยอาศยัขอ้มูลจาก UNDP (1993). Human 
Development  Report 1993; IMF (2005)  World  Economic  Outlook  Database;   
UNDP  (2006)  Human  Development  Report  2006;  World  Bank (2007).  Doing  
Business  2007;  World  Economic  Forum (2006)  Global  Competitiveness  Report 
2006-2007. 
 
 
จากตารางท่ี  1  พบว่า  ดชันีความสามารถในการแข่งขนัท่ีผนัผวนในบางประเทศสมาชิก

อาเซียน นอกจากจะสะทอ้นถึงความจ าเป็นในการเร่งปรับปรุงปัจจยับางประการให้มีพฒันาการเพิ่ม
สูงข้ึนต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัจจยัดา้นผลิตภาพของก าลงัแรงงานในตลาดแรงงาน ดว้ยมาตรฐาน
ความสามารถอนัเป็นท่ียอมรับและแข่งขนัไดใ้นระดบัสากลมากข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลฉับพลนัต่อการ

ประเทศ 

การจดักลุ่ม
ประเทศตาม
ช่วงหน้าต่าง
โอกาสด้านปัน

ผลทาง
ประชากร 

การจดักลุ่ม
ประเทศตาม
ระดบัการ
พฒันา 

ดชันีการ
พฒันา
มนุษย์ 

Gross  
National  
Income  
ต่อหัว

(ดอลล่าร์
สหรัฐฯ) 

อนัดบัทีด่ชันีความสามารถในการ
แข่งขันในโลก 

ปี 1993 ปี 2006* ปี 2005* ปี 2005* ปี 2006-2007* 
บรูไนดารุสซาลาม 1 1 0.847 0.871 24826 ไม่มีขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล 
กมัพชูา 3 3 0.186 0.583 380 111 103 
อินโดนีเซีย 2 2 0.515 0.711 1280 69 50 
ลาว 3 3 0.246 0.553 440 ไม่มีขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล 
มาเลเซีย 2 2 0.790 0.805 4960 25 26 
พม่า 3 3 0.390 0.581 220 ไม่มีขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล 
ฟิลิปปินส์ 2 2 0.603 0.763 1300 73 71 
สิงคโปร์ 1 1 0.849 0.916 27490 5 5 
ไทย 2 2 0.715 0.784 2750 33 35 
เวยีดนาม 3 2 0.472 0.709 620 74 77 
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เติบโตทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจอยา่งมัน่คงย ัง่ยนื อนัเป็นเป้าหมาย
ของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เม่ือเปรียบเทียบกบัมิติดา้น
การศึกษา ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีใชเ้วลาระยะยาวกวา่ในการส่งผลทางเศรษฐกิจนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศสมาชิกท่ีมีล าดบัดชันีความสามารถในการแข่งขนัปี 2006/2007 ด้อยกว่าปี 2005 (ไทย  
เวียดนาม และมาเลเซีย) รวมถึงประเทศท่ีมีดัชนีการพฒันามนุษย ์และดชันีความสามารถในการ
แข่งขนัในอนัดบัท่ีดอ้ยกว่าประเทศสมาชิกอ่ืนอยู่มาก (กมัพูชา) และท่ีไม่อยู่ในขอบข่ายการส ารวจ
ดา้นดชันีความสามารถในการแข่งขนั (ลาว พม่า) ทั้งน้ีเพื่อปรับความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณ และ
คุณภาพของประชากรให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ต่อการอ านวยให้ประเทศสมาชิกใชป้ระโยชน์จากการปัน
ผลทางประชากรให้เต็มท่ี ก่อนท่ีช่วงหนา้ต่างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีเรียกวา่การปันผลทางประชากร
นั้นจะหมดลง และขยายต่อช่วงโอกาสด้านการปันผลทางประชากรซ่ึงปกติมีเพียงช่วงเดียว ใน
ประเทศสมาชิกหน่ึงๆ ให้ยาวนานออกไป โดยอาศยัการปันและใชโ้อกาสท่ีมีอยูถึ่ง 3 ช่วงในภูมิภาค
ดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการท่ีจะส่งผลสู่การลดภาวะคุกคาม ทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมโดยรวม  
และในเชิงการอยู่ดีกินดีของประชาชนแต่ละคน หากประชากรวยัแรงงานลดสัดส่วนลง โดยท่ี       
ผลิตภาพของประชากรไม่ไดล้ดลงตาม ถึงแมว้่าประชากรวยัพึ่งพิงหรือสูงวยัอายุมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน  
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศตอ้งประสบในอีกไม่ก่ีทศวรรษนบัจากน้ีไปก็ตาม  
ดชันีการพฒันามนุษยท่ี์มีพฒันาการดีข้ึนในภูมิภาคอาเซียนนั้นส่วนหน่ึงพิจารณาไดจ้ากอตัราการรู้
หนังสือของผูใ้หญ่  และสัดส่วนการลงทะเบียนเรียนในขั้นต่างๆ รวมกัน ซ่ึงงานศึกษาท่ีผ่านมา
ช้ีใหเ้ห็นวา่ ประเทศอาเซียนทุกประเทศใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการศึกษาของประเทศ ในส่วนน้ี
โดยหลายประเทศทั้งท่ีเป็นสมาชิกดั้ งเดิมและสมาชิกใหม่ ยงัคงให้ความส าคญักับบทบาทของ
การศึกษาในการขจดัความยากจน และการกา้วพน้จากความดอ้ยพฒันาทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนั
ไดมุ้่งหวงัใหก้ารศึกษา เป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศในระดบัสากล  
โดยมีบางประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน ปรารถนาให้ตนมีศกัยภาพทดัเทียมกับประเทศอ่ืนๆ  
ภายในอาเซียนดว้ยกนัเอง ช่องว่างด้านการพฒันาและอุปทานแรงงานท่ีมีอยู่ในภูมิภาคเป็นปัจจยั
ส าคญั ท่ีท าให้การยา้ยถ่ินขา้มพรมแดนระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนัเองเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ  
ในปี 2005 ผูย้า้ยถ่ินขา้มชาติในภูมิภาคท่ีเดินทางมาจากประเทศในอาเซียนดว้ยกนัเองมีจ านวนถึง  
13.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 39 ของการยา้ยถ่ินข้ามชาติทั้งหมดของคนอาเซียน การขาดแคลน
แรงงานจะเพิ่มสูงข้ึนในสิงคโปร์และประเทศไทย  ปัญหาท่ีพึงพิจารณาต่อไปส าหรับอาเซียนและ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไทย และสิงคโปร์ ก็คือ เราควรจะจดัการกบัปัญหาดา้น
การยา้ยถ่ินภายในภูมิภาคอยา่งไร ถึงแมว้า่ในปี 2015 จะมีผูเ้ขา้สู่ตลาดแรงงานถึง 55 ลา้นคน แต่ส่วน
ใหญ่แลว้เป็นผูท่ี้อยูใ่นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่ และฐานะยากจน 
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2.2  ความเป็นมาและความพร้อมของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

แนวคิดการจดัการศึกษาอาชีพไดมี้มาตั้งแต่ยุคสมยัท่ีประเทศไทยเร่ิมมีอาชีพหัตกรรมมาก
ข้ึนนอกเหนือไปจากอาชีพกสิกรรม อาชีพดา้นอาชีวศึกษา7ไดเ้ร่ิมอย่างเป็นระบบเม่ือมีการบรรจุใน
โครงการศึกษา พ.ศ. 2441 เป็นการศึกษาพิเศษซ่ึงหมายถึงการเรียนวิชาเฉพาะ เพื่อให้เกิดความ
ช านาญโดยในปี พ.ศ. 2452 การจดัการศึกษาไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โรงเรียนสามญัศึกษา  
สอนวิชาสามญั และโรงเรียนวิชาสามญัศึกษาโดยสอนวิชาเพื่อออกไปประกอบอาชีพ เช่น แพทย-์
ผดุงครรภ ์ภาษาองักฤษ พาณิชยการ ครู เป็นตน้ในปี พ.ศ.2453 ไดจ้ดัตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรก 
คือ โรงเรียนพณิชยการท่ีวดัมหาพฤฒาราม และวดัราชบูรณะ ปี พ.ศ.2456 จดัตั้งโรงเรียนเพาะช่าง 
และปี พ.ศ.2460 จดัตั้งโรงเรียนฝึกหดัครูประถมกสิกรรม 

 
ต่อมาได้มีการก าหนดการศึกษาอาชีพให้ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยมีแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2475  ซ่ึงก าหนดว่าวิสามญัศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิชาชีพซ่ึงจดัให้เหมาะสมกบัภูมิประเทศ เช่น     
กสิกรรม หัตถกรรม และพณิชยการ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ส าหรับประกอบการเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมต่างๆ และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2479 ไดป้รากฏค าวา่ “อาชีวศึกษา” เป็นคร้ัง
แรกในระบบการศึกษาของประเทศไทยโดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ อาชีวศึกษา ชั้นตน้ กลาง และสูง  
เพื่อรับนกัเรียนจากโรงเรียนสามญัศึกษาของทุกระดบัชั้น จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2481 พระราชกฤษฎีกา
จดัวางระเบียบราชการในสังกดักระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนั) ให้จดัตั้งกรม
ใหม่ข้ึน 2 กรม คือ 

1.  กรมสามญัศึกษา  มีหนา้ท่ีจดัการศึกษาสามญั 
2.  กรมวชิาการ  มีหนา้ท่ีจดัการศึกษาสายอาชีพ 
 
โดยแบ่งออกเป็น 4 กอง คือ ส านกังานเลขานุการ กองต ารา กองสอบไล่ และกองอาชีวศึกษา  

ซ่ึงกองอาชีวศึกษามีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัโรงเรียนอาชีวศึกษา  
   
ต่อมาปี พ.ศ.2484 ไดมี้พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พุทธศกัราช 2484  

กระทรวงธรรมการได้เปล่ียนช่ือเป็นกระทรวงศึกษาธิการ และตั้ งกรมอาชีวศึกษาข้ึนแทน            
กรมวชิาการ ส่วนกองวิชาการเป็นกองๆ หน่ึงในกรมอาชีวศึกษา ดงันั้น กรมอาชีวศึกษา จึงไดต้ั้งข้ึน
ตามพระราชบญัญติั เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2484 
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ในปี พ.ศ.2528 ส่งเสริมแนวคิด “การอาชีวศึกษาครบวงจร” และไดมี้การจดัตั้ง “ส านกังาน
โครงการพิเศษ” เป็นหน่วยงานภายในมีหน้าท่ีประสานงานกับส านักงานโครงการพิเศษ และ
รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง และงานพฒันาชนบท และปี พ.ศ.2530 ได้มีการจดัตั้ ง  
“วิทยาลยัการอาชีพ” ในพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหารและแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายท่ีจะจดัการศึกษาทุก
ประเภทวชิาชีพ และทุกหลกัสูตรทั้งในและนอกระบบการศึกษา ต่อมาปี พ.ศ.2533-2535 น้ีมีผูส้นใจ
เรียนอาชีวศึกษามาก จึงจัดตั้ งสถานศึกษาเพิ่ม 20 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ              
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2535 ไดถู้กประกาศและก าหนดใชจ้นถึงปัจจุบนั แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 11 หน่วยงาน โดยเพิ่มสถาบนัพฒันาครูอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานอิสระระดบักอง 
 

ในปี พ.ศ.2540 การอาชีวศึกษา ได้รับความสนใจอย่างมากโดยรัฐบาลให้การสนับสนุน  
จดัตั้งวทิยาลยัการอาชีพ 70 แห่ง วทิยาลยัเทคนิค 19 แห่ง และวิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว  
2 แห่ง ในปัจจุบนัไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบั
ท่ี 2 ) ก าหนดใหส้ถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนัเป็นส่วนราชการของกรมอาชีวศึกษา และก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีให้กรมอาชีวศึกษาจัดและส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพในระดับปริญญาตรี อนุปริญญา 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรระยะสั้นและหลกัสูตรพิเศษ รวมถึงพระราชบญัญติัการจดัการศึกษา ใน
สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั ต่อมาในปี พ.ศ.2541 ไดก้  าหนดให้สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั มีอ านาจ
จดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสถาบนัศึกษาท่ีจดัหลกัสูตร
ระดบัปริญญาหรือเทียบเท่า ไดแ้ก่ หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูวิชาชีพชั้นสูง (ปชส.) และปริญญาตรี  
ในการเปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัก าหนด ขณะเดียวกนัในปี พ.ศ.2542 ไดรั้บโครงการ
เงินยืมจากรัฐบาลเดนมาร์ก เพื่อพฒันาอาชีวศึกษาเกษตรตามโครงการปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้าง
สถาบันศึกษาเกษตร โดยมีว ัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะปฏิบัติ และจดัหา
เคร่ืองมือ-อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรกล และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัให้แก่นกัเรียน นกัศึกษา ในการผลิตสินคา้
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการขยายผลให้แก่เกษตรกรทอ้งถ่ิน ตลอดจนพฒันาบุคลากร  
หลกัสูตรการจดัอาชีวศึกษาเกษตร การพฒันาอาชีวศึกษาไดพ้ฒันาเป็นล าดบั โดยพิจารณาถึงระบบ
การประกนัคุณภาพอาชีวศึกษา การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน การเทียบโอนหน่วยกิตสะสม  
การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน และการพฒันาบุคลากรครู อาจารย์อาชีวศึกษา  
ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่างประเทศ ในท่ีสุดเม่ือวนัท่ี 7 
กรกฎาคม พ.ศ.2546  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหจ้ดัตั้งส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเป็นของรัฐ 8 ทั่วประเทศจ านวน 415 แห่ง ซ่ึงประกอบด้วย  
วิทยาลัยเทคนิค 110 แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา 36 แห่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง  
วิทยาลัยสารพดัช่าง 53 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ 142 แห่ง วิทยาลัยพณิชยการ 5 แห่ง วิทยาลัย
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง วทิยาลยัศิลปะหตัถกรรม 2 แห่ง วิทยาลยับริหารธุรกิจและ
การท่องเท่ียว 3 แห่ง วิทยาลยัประมง 4 แห่ง กาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวง 1 แห่ง วิทยาลยั
เทคโนโลยีและการจดัการ 1 แห่ง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ 1 แห่ง และศูนย์
ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร 1 แห่ง ส่วนสถานศึกษาในสังกดัท่ีเป็นของเอกชนทัว่ประเทศ9 มีจ  านวน  
424 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 85 แห่ง และภูมิภาค
ต่างๆ อีก 339 แห่ง 

 
ส าหรับนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่ปี 255010 เป็นตน้มานั้น  

เน้นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูเ้รียนอาชีวศึกษา เป็นนโยบายท่ีส าคญัยิ่งใน
สภาวการณ์ท่ีสถานประกอบการมีความขาดแคลนก าลงัคนระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยีอยา่ง
รุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาขาท่ีเป็นยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สอด
รับกบันโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.วิจิต  ศรีสอา้น) ท่ี
ตอ้งการเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรเพื่อการแข่งขนัในเวทีโลก ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดย นายวีระศกัด์ิ  วงษ์สมบติั เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ขบัเคล่ือนนโยบายลงสู่การปฏิบติั โดยมีเป้าหมายเพิ่มปริมาณผูเ้รียนอาชีวศึกษาและ
พฒันาคุณภาพผูจ้บการศึกษาให้ตรงกบัสมรรถนะในการท างานอยา่งแทจ้ริง จึงไดก้  าหนดมาตรการ  
12 ขอ้ เป็นกรอบการปฏิบติังานของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  2550  ดงัน้ี 

 
มาตรการที่  1 การเพิ่มปริมาณผู้ เ รียน : โดยปรับรูปแบบการรับนักศึกษาให้มีความ

หลากหลายและยืดหยุ่นมากข้ึน โดยยงัคงยึดยุทธศาสตร์ “อยากเรียนสาขาใด ตอ้งไดเ้รียนสาขาวิชา
นั้น” ภายใตค้วามเช่ือว่า หากนักเรียนได้เรียนในส่ิงท่ีถนัดและสนใจ จะสามารถเรียนได้ดี และมี
โอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนไดม้ากข้ึน 

มาตรการที่ 2 ขยายการเปิดรับนักเรียน  ระดับ ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา : เพื่อรองรับ
นกัเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสหรือโรงเรียนมธัยมในพื้นท่ีห่างไกลท่ีตอ้งการเรียนสายวิชาชีพ แต่
ไม่มีสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษารองรับ 
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มาตรการที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนประสบการณ์อาชีพ : เพื่อเปิด
โอกาสให้พนกังานในสถานประกอบการทุกสาขา หรือผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระสามารถน าความรู้
ประสบการณ์อาชีพไปประเมินเทียบหน่วยกิตการเรียนเพื่อโอนเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยการเรียนตาม
หลกัสูตรระดบั ปวช.หรือ ปวส. 

มาตรการที่ 4 ก าหนดสมรรถนะในการเรียน 3 ระดับ (ใช้-ซ่อม-สร้าง) : เพื่อจดัระบบการ
เรียนใหต้รงกบัสมรรถนะในการท างานจริง โดยให้สถานศึกษาจดัรายวิชาเลือกท่ีมีความหลากหลาย
และยืดหยุ่น เพื่อให้การจดัแผนการเรียนตอบสนองความสนใจของผูเ้รียน 3 ระดบั ได้แก่ ระดับ
สมรรถนะท่ีผูจ้บการศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ ระดับสมรรถนะท่ี
สามารถซ่อม ปรับปรุง คิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาได ้และระดบัสมรรถนะท่ีสามารถสร้างสรรค ์
พฒันาคิดคน้ส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมใหม่ได ้

มาตรการที่ 5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ : โดยจดัให้มีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ เรียนเป็นเร่ืองเป็นช้ินงาน เป็นโครงการ และสร้างโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัใน
สถานการณ์ท างานจริง โดยใช้โรงฝึกฝนของสถานศึกษา โรงงานของสถานประกอบการ และ
สถานการณ์ท างานจริงในชุมชนทอ้งถ่ินเป็นแหล่งฝึกทกัษะวชิาชีพ 

มาตรการที่ 6 สร้างเครือข่ายพันธมิตร : โดยขยายความร่วมมือกบัสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั 
หอการคา้จงัหวดั และองค์กรวิชาชีพโลก เพื่อร่วมจดัการอาชีวศึกษาภายใตห้ลกัการ “ผูใ้ช้ร่วมคิด
ผูผ้ลิตร่วมก าหนด” เป็นการเช่ือมโยงโลกแห่งการเรียนและการท างานใหมี้ความใกลชิ้ดมากข้ึน 

มาตรการที่ 7 การสร้างผู้ประกอบการใหม่ : ก าหนดกลไกขบัเคล่ือนระบบการให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน า และการต่อยอดความรู้ดา้นการประกอบธุรกิจ ผลกัดนัให้ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาเป็น
ผูป้ระกอบการใหม่ท่ีเข้มแข็ง ภายใต้การสนับสนุนความรู้และบูรณาการใช้ทรัพยากรระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ อาทิ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสินและ
สถาบนัคีนนั เป็นตน้ 

มาตรการที่ 8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ : ให้อาชีวศึกษาจงัหวดัทุกแห่งบูรณาการ
เช่ือมโยงการท างาน และใชท้รัพยากรทางวิชาชีพร่วมแกปั้ญหาความยากจนของประชาชนในพื้นท่ี
ภูมิสังคมอาชีพ เพื่อสนับสนุนโครงการจงัหวดัอยู่ดีมีสุขของรัฐบาล โดยใช้กระบวนการจดัการ
ความรู้ การมีส่วนร่วม และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางสร้างความส าเร็จร่วมกนั 

มาตรการที่ 9 คุณธรรมน าวิชาชีพ : สร้างเจตคติ ปลูกจิตส านึก และปรับพฤติกรรมของ
นกัเรียน และบุคลากร ดว้ยระบบคุณธรรมน าวิชาชีพรวมทั้งการสร้างความตระหนกัในคุณค่าของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ความสมานฉนัท ์สันติวธีิ และวถีิชีวติของประชาธิปไตย 
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มาตรการที่ 10 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินและบุคลากรอาชีวศึกษา : มี
แผนการใชจ่้ายเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ เนน้ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นธรรมตามหลกัธรรมา-  
ภิบาล และมีระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพส่งเสริมการท างานเป็นทีม และสร้างขวญั
ก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรทุกคน 

มาตรการที ่11 การศึกษาดูงานเพื่อการเรียนอย่างมีเป้าหมาย : เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
มองเห็นเส้นทางอาชีพ และโอกาสของการท างานในอนาคต สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งจดัให้นกัศึกษา
ระดบั ปวช. และระดบั ปวส.ในชั้นปีท่ี 1 ทุกคนไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการในสัปดาห์ 1-2  
ของภาคเรียนแรก  เพื่อจะช่วยใหน้กัศึกษาไวว้างแผนการเรียนไดอ้ยา่งมีเป้าหมายชดัเจนมากข้ึน  และ
เป็นประตูด่านแรกท่ีจะท าใหค้รูและนกัเรียนมีความใกลชิ้ดกนัก่อนเร่ิมการเรียนการสอน 

มาตรการที่ 12 การจัดการความรู้ : ปรับปรุงประสิทธิภาพและเร่งรัดงานภารกิจใหม่ท่ีมี
ความส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วน สร้างจุดแข็งในการด าเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็วคุม้ค่ากบัการ
ลงทุน มีประสิทธิภาพสูง และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 
ส่วนพนัธกิจและหลกัสูตรไดด้ าเนินการ11  ดงัน้ี 
1.  จดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค 
3.  วจิยัสร้างนวตักรรม  พฒันาองคค์วามรู้  เพื่อการพฒันาอาชีพ 
 
พร้อมกับการผลักดันพนัธกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย  โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว ้ 6  

ยทุธศาสตร์  35  กลยทุธ์ คือ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีภารกิจเก่ียวกบัการจดัการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยค านึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ   การพฒันาการจดัการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  จะเน้นการผลิตก าลงัคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  มีเส้นทางอาชีพท่ี
ชัดเจน  เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ตลอดจนให้มีการรับรอง
สมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ  เสริมสร้างทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ  และสร้าง
ค่านิยมท่ีดีต่อการอาชีวศึกษาโดยมีเป้าประสงค์ให้ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพมี
คุณภาพ  มาตรฐานมีงานท าและด ารงชีวติอยา่งมีความสุขในสังคม  โดยมีกลยทุธ์หลกัคือ 
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1.  พฒันาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
2.  เร่งรัดพฒันาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้รียน 
3.  สร้างมาตรฐานและพฒันาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอนและการวดั  และ

ประเมินผล 
4.  ส่งเสริมการประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
5.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
6.  พฒันาสถานศึกษาและสถาบนัการอาชีวศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน  มีความเป็นเลิศทางวชิาชีพ 
7.  สร้างเสริมประสบการณ์วชิาชีพ  ปลูกจิตอาสา  ดว้ยการบริการสังคม 
8.  ส่งเสริมใหน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศ  ส่ือ  นวตักรรม  มาใชใ้นการสอน  เสริมสร้างทกัษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 
9.  สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการอาชีวศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  :  สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 
การผลิตและพฒันาก าลงัคนให้ตรงตามความตอ้งการของประเทศ  ตอ้งไดรั้บความร่วมมือ

กบัองค์กรท่ีต้องการใช้ก าลังคน  ตั้ งแต่ภาคการผลิตเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  และชุมชน  เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  น าไปสู่การก าหนดหลกัสูตร  
กระบวนการจดัการเรียนการสอน  ในการผลิตก าลงัคนไดต้รงกบัความตอ้งการภาคการผลิต  และ
ความตอ้งการของผูใ้ช้โดยมีเป้าประสงค์  เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน  และทอ้งถ่ินโดยมีกลยทุธ์  คือ 

1.  ส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือ  ในการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

2.  สร้างความเขม้แขง็ในการสร้างเครือข่าย  และความร่วมมือ  ในการจดัอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวชิาชีพ 

3.  พฒันาฐานขอ้มูลความร่วมมือ 
4.  พฒันาศูนยก์  าลงัคนอาชีวศึกษา 
5.  ประสาน  ส่งเสริมและสนบัสนุน  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ของ

สถานศึกษาเอกชน  สถานประกอบการและเครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  :  พฒันาระบบบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
คุณภาพของอาชีวศึกษา  มีระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดท่ี

จะส่งผลต่อคุณภาพ  การปฏิรูประบบราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลกัเกณฑ์  และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  และน าแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
(Public  Sector  Management  Quality  Award  :  PMQA)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาองคก์รไปสู่
ความเป็นเลิศ  ในขณะท่ีกฎหมายการอาชีวศึกษาไดร้ะบุถึงการจดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา  ซ่ึงตอ้งมี
การพฒันาระบบการบริหาร  และจดัการในรูปแบบสถาบนัการอาชีวศึกษาควรคู่ไปดว้ย  อีกทั้งจาก
การประกาศใชก้ฎหมายการอาชีวศึกษาดงักล่าว  มีผลให้ตอ้งสร้างกฎหมาย  กฎระเบียบต่างๆ  เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติั  ดังนั้นเพื่อให้การพฒันาระบบบริหาร  และจดัการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงไดก้  าหนดกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 

1. จดัและพฒันาโครงสร้างการบริหารงานใหเ้ป็นไปตาม ก.ม. การอาชีวศึกษา  และ ก.ม. อ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ และธรรมาภิ
บาล 

3. พฒันากฎหมาย  กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั 
4. กระจายอ านาจการบริหารจดัการสู่สถานศึกษาและสถาบนั 
5. ผลกัดนัการจดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา 
6. พฒันาระบบติดตามและประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพ 
7. พฒันาระบบการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการใหบ้ริการ 
9. เสริมสร้างสวสัดิการและขวญัก าลงัใจ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  :  ขยายโอกาสางการศึกษาวชิาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคน  มีโอกาสเขา้ถึงการศึกษา

ดา้นวิชาชีพ  ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  โดยมีจุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศ  ทุกวยั  และ
กลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก  เยาวชน  วยัแรงงาน  สตรี  ผูสู้งอายุ  โดยเฉพาะผูย้ากไร้  ดอ้ยโอกาส  คนพิการ  
ผูห่้างไกลทุรกนัดารและชนกลุ่มนอ้ย  มีกลยทุธ์  ดงัน้ี 

1.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ  ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย  
ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และทวภิาคี 
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2.  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหป้ระชาชนในการสร้างงานสร้างรายได ้
3.  จดัการศึกษาวชิาชีพแก่ผูด้อ้ยโอกาส  คนพิการ  ผูสู้งอาย ุ
4. ส่งเสริมใหมี้การสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  :  จดัอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมัน่คงของรัฐ 
ส่งเสริมการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดน  ให้เป็นกลไกเสริมสร้างความสมานฉนัท ์ สันติ

วิธี  วิถีประชาธิปไตย  บนพื้นฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม  และความเป็นอตัลกัษณ์ของแต่
ละพื้นท่ี  มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา  แลกเปล่ียนความรู้พฒันาวิชาการ/วิชาชีพ  
เตรียมความพร้อม  รองรับการเปิดเสรีการคา้ในอนาคต  โดยหวงัผลให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค  โดยเฉพาะสาขาท่ีมีศกัยภาพและความพร้อม  ประกอบไปดว้ยกลยุทธ์ 
ดงัน้ี 

1.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพในเขตชายแดนภาคใต ้
2.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นท่ีชายแดน  และเขต

พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 
3.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพตามโครงการพระราชด าริ 
4.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  :  สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลย ี  
เพื่อให้การอาชีวศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  ตั้งแต่การพฒันาระบบการบริหารจดัการ  

ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  การสร้างองคค์วามรู้  และนวตักรรมทางวชิาชีพ ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ก า ร วิ จั ย กั บ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนวิชาชีพ  มีกลไกน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้จริง  มีกลยุทธ์ 
ดงัน้ี 

1.  ส่งเสริมพฒันาการวิจยั  สร้างนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  และการวิจยัเชิงนโยบาย  การวิจยั
เพื่อตอบสนองความตอ้งการสถานประกอบการ 

2.  ส่งเสริมการน าองคค์วามรู้  เทคโนโลยี  และนวตักรรม  ไปใชพ้ฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการและการเรียนการสอน 

3.  ส่งเสริมให้น าความรู้  เทคโนโลยี  ส่ิงประดิษฐ์  และนวตักรรม  ไปใชพ้ฒันาอาชีพ  จด
สิทธิบตัรและพฒันาสู่เชิงพาณิชย ์

4.  พฒันาระบบบริหารจดัการเครือข่ายงานวจิยั  และการจดัการความรู้อาชีวศึกษา  ทั้งใน
ประเทศและระดบันานาชาติ 
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ส าหรับหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีหน้าท่ีโดยตรงในการจัด
การศึกษาวิชาชีพ  เพื่อพฒันาก าลงัคนระดบัก่ึงฝีมือ  ระดบัฝีมือ  และระดบัผูช้  านาญการเฉพาะสาขา
วชิาชีพ (ระดบัเทคนิค)  ใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน  สภาพเศรษฐกิจสังคม  วฒันธรรมเทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอ้ม  สามารถเป็นผูป้ฏิบติังานหวัหนา้งาน  หรือ เป็นผูป้ระกอบการ  และการประกอบ
อาชีพอิสระได ้ โดยเนน้การแกปั้ญหาสร้างองคค์วามรู้ในอาชีพ  มีบุคลิกภาพ  คุณธรรมและเจตคติท่ี
ดี  โดยเฉพาะตามแผนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2547-2549)12  ไดก้  าหนดประเภทวิชาท่ีเปิด
สอน  9  ประเภทวชิาหลกั คือ 

1. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
2. ประเภทวชิาศิลปกรรม 
3. ประเภทวชิาคหกรรม 
4. ประเภทวชิาพาณิชยการหรือบริหารธุรกิจ 
5. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
6. ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
7. ประเภทวชิาประมง 
8. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
9. ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ทั้ง  9  ประเภทวิชาดงักล่าว ไดใ้ชเ้ปิดสอนมาจนทุกวนัน้ี  ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น  6  หลกัสูตร 

คือ 
1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) เรียน  3  ปี 
2. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน  2  ปี 
3. หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  เพื่อมุ่งผลิตครูวชิาชีพเรียน  3  ปี 
4. หลักสูตรสายปฏิบติัการหรือสายเทคโนโลยี  เป็นโครงการน าร่องเปิดสอนหลกัสูตร

ปริญญาทวภิาคี  โดยความร่วมมือระหวา่งภาคเอกชน  6  กลุ่มอาชีพกบัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ซ่ึงจะด าเนินการเปิดสอนใน  6  สาขาวชิา คือ 
   4.1  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   4.2  สาขาวชิาการคา้ปลีก 
   4.3  สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียว 
   4.4  สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์ 
   4.5  สาขาวชิาเทคโนโลยโีทรคมนาคม 
   4.6  สาขาวชิาอญัมณี 
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5.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (พิเศษ)  ตามโครงการอาชีวศึกษา  เพื่อแกปั้ญหาความ
ยากจนในชนบท (อศ.กช.)  

6.  หลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเป็นการจดัการศึกษา  เพื่อสนับสนุนนโยบายการศึกษาตาม
อธัยาศยัและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยจดัฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 

  6.1  หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น  225  ชัว่โมง 
  6.2  หลกัสูตรวชิาชีพหลากหลาย 
  6.3  หลกัสูตรวชิาชีพมธัยม 
  6.4  หลกัสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น 
  6.5  หลกัสูตรเกษตรกรรมเคล่ือนท่ี 
 
ส่วนการจดัการศึกษานั้น  ทั้งการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ13  ไดแ้บ่งออก  

2  รูปแบบ คือ 
1. การศึกษาในระบบ  เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบนัเป็นหลกั  โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลกัสูตร  ระยะเวลา  การวดัและ
ประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอนการศึกษานอกระบบ  เป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การ
วดัและประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา  โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความ
เหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  และความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

2.  การศึกษาระบบทวิภาคี   เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษา  หรือสถาบนักบัสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ใน
เร่ืองการจดัหลกัสูตร  การเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล  โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั  แต่เรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ 

 
นอกจากนั้นผูเ้รียนอาชีวศึกษาในรูปแบบต่างๆ  ท่ีมีประสบการณ์ในงานอาชีพ  หรือท างาน

ในอาชีพนั้ นอยู่แล้ว  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่มาขอยกเว้นรายวิชา  โดย
กระบวนการ “การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์”  เป็นหน่วยกิตเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของผลการ
เรียน  ส าหรับจบการศึกษาตามหลกัสูตรนั้นๆ  ได้  เช่น  โครงการพิเศษเสริมวิชามธัยม  ส าหรับ
นกัเรียนจากโรงเรียนมธัยมศึกษา  สายสามญัท่ีเลือกเรียนวิชาชีพตามหลกัสูตรมธัยมศึกษา  โครงการ
อาชีวศึกษาเพื่อแกปั้ญหาความยากจนในชนบท(อศ.ชก.)  เปิดสอนในวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี 
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โดยรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาข้ึนไป  นกัศึกษาท่ีจบหลกัสูตรน้ีจะไดป้ระกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.)  และโครงการความร่วมมือการจดัการศึกษา  “การเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
กล่าวโดยสรุปในแต่ละหลกัสูตร  ท่ีจดัการเรียนการสอนส่วนใหญ่ทั้ง  9 ประเภทวิชา  มี

คุณวฒิุอยูใ่นระดบั  Technician ตามลกัษณะของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อปฏิบติังานในระดบัแรงงานฝีมือ 
(Skilled Labour) ไม่ไดฝึ้กให้เป็นผูช้  านาญการ (Specialist) ทางดา้นหน่ึงดา้นใดอย่างจริงจงั ความรู้
ความสามารถจึงอยู่ในระดบัพื้นฐาน (Basic Level) หรือในระดบัท่ีสูงข้ึนเป็น ปวส. และ ปวท. จะ
เป็น  Technician  แบบ  Semi-professional โดยมีความรู้พื้นฐาน  และความสามารถทัว่ไปดา้นงาน
โต้ตอบหนังสือ  การเขียนรายงาน  และบทความ  การท าการสอนหรือถ่ายทอดความรู้  การ
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมและเผยแพร่ขอ้มูล  การจดัท าบญัชีง่ายๆ ทัว่ไป  การบริหารจดัการ  ควบคุม  
และการบงัคบับญัชายงัอยู่ในความรู้ทัว่ไป  ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัเจตนารมณ์ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ท่ีเนน้แรงงานฝีมือแบบนกัวิชาชีพ  หรือแรงงานเช่ียวชาญใน  7  สาขาวิชา คือ   วิศวกรรม  
พยาบาล  สถาปัตยกรรม  แพทย ์ การส ารวจ  ทนัตแพทย์  และนกับญัชี  โดยใชม้าตรฐานท่ีอาเซียน
ก าหนด  ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวลว้นแต่อยูใ่นระดบัมหาวิทยาลยัในการผลิตแรงงานอยา่งชดัเจน  ส่วน
ระดบัอาชีวศึกษาจะเก่ียวขอ้งเพียงส่วนน้อย  เฉพาะสถาบนัการศึกษาท่ีได้ยกระดบัเป็นอุดมศึกษา  
หรือระดบัปริญญาตรีแลว้เท่านั้น 
 

อย่างไรก็ตาม  ในการศึกษาตลาดแรงงานดา้นอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆ  ของประดิษฐ์  
ชาสมบติั14  พบวา่ 

1.  แรงงานไร้ฝีมือในภูมิภาคมีจ านวนมาก  และเพิ่มในอตัราสูง  ขณะเดียวกนัเป็นแรงงานท่ี
มีการศึกษาต ่า  ขาดประสบการณ์ในการท างาน  ขาดการฝึกหดังานและมีระยะเวลาการท างานท่ีไม่
ต่อเน่ือง 

2.  มาตรการเตรียมคนเขา้ท างานท่ีเป็นแรงงานฝีมือ  ในสาขาช่างอุตสาหกรรมให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการ  โดยด าเนินการในหลายลกัษณะ คือ 

  2.1  ขยายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นไปสู่ภูมิภาคให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน  เพื่อให้แรงงานหนุ่ม
สาวในภูมิภาคไดมี้โอกาสเขา้เรียนวชิาชีพสาขาช่าง 

  2.2  สอนเสริมวชิาชีพช่างใหแ้ก่ทหารเกณฑ ์ เพื่อเตรียมเขา้สู่ตลาดแรงงานเม่ือปลด 
ประจ าการ 

  2.3  เพิ่มทกัษะและประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรียนระดบัอาชีวศึกษาไทย 
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    2.3.1  การจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  ใหแ้ก่สถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
    2.3.2  จดัท าโครงการความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการ   

เพื่อเพิ่มทกัษะของนกัศึกษาตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ 
    2.3.3  สนบัสนุนใหส้ถาบนัการศึกษาจดัโครงการโรงงานในโรงเรียน  เพื่อนกัศึกษาจะได้

ฝึกและปฏิบติังานอยา่งจริงจงั 
    2.3.4  สนบัสนุนใหเ้อกชนจดัตั้งสถาบนัพฒันาแรงงานเฉพาะอยา่งข้ึน 
    2.3.5  จดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรในสาขาท่ีก าลงัแรงงานหายาก 
    2.3.6  เตรียมก าลงัคนขั้นพื้นฐาน  โดยขยายการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาไปสู่ชนบทให้

กวา้งขวางยิง่ข้ึน 
3.  การพฒันาฝีมือแรงงานโดยสถาบนัการศึกษาต่างๆ  ยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

สถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค  จึงเป็นผลให้ผูส้ าเร็จการศึกษา  ส่วนใหญ่ขาดฝีมือและ
ประสบการณ์ตามท่ีนายจา้งตอ้งการ 

4.  ปัญหาแรงงานมีฝีมือหายาก  พบมากในอุตสาหกรรมวิศวการ  คือ  อุตสาหกรรมหล่อ
หลอมเหล็กและโลหะ  อุตสาหกรรมผลิตและซ่อมยานพาหนะ อุตสาหกรรมผลิตและซ่อมเคร่ืองจกัร
และเคร่ืองไฟฟ้า  ผลิตภณัฑเ์คมี  พลาสติก  และปิโตรเลียม   

5.  ปัญหาแรงงานมีฝีมือหายาก  พบในอุตสาหกรรมทุกขนาดและพบในภาคใตม้ากกว่าใน
ภาคอ่ืนๆ  

 
พร้อมกนัน้ีผูศึ้กษายงัไดค้าดหวงัความตอ้งการ  ในดา้นแรงงานอีก  5  ปีขา้งหนา้วา่ 
1.  ความตอ้งการแรงงานและการจา้งงาน  ในอุตสาหกรรมภูมิภาคมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึน  

และเป็นอุตสาหกรรมท่ีคาดวา่จะมีการจา้งงานเพิ่มข้ึนดว้ย คือ 
1.1  อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ 
1.2  อุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์คมีและพลาสติก 

    1.3  อุตสาหกรรมผลิตภณัฑก์ระดาษ 
2.  ความตอ้งการแรงงานระดบัหัวหน้างาน  ท่ีมีคุณวุฒิระดบัอาชีวศึกษาในสาขาวิชาช่าง

อุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณ์  และสาขาพาณิชยกรรม  พนกังานฝ่ายบริหารและประจ าส านกังาน 
 
กล่าวโดยสรุป  แมค้วามตอ้งการแรงงานในประเทศ  จะมีความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน  7  สาขาวิชาตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ แต่จะแตกต่างกนัใน
ดา้นคุณภาพของช่างฝีมือแรงงาน  กล่าวคือ  ความตอ้งการแรงงานในประเทศท่ีตอ้งการนั้น  เป็น
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แรงงานฝีมือหรือเป็นแรงงานท่ีเป็น  Technician  แบบ  Semi-Professional  แต่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ตอ้งการแรงงานฝีมือแบบช านาญการ  ซ่ึงประเทศไทยจ าเป็นตอ้งพฒันาดา้นการศึกษาอยา่ง
เร่งด่วน  เพื่อรองรับความตอ้งการแรงงานฝีมือทั้ง  2  ระดบัให้ทนักบัความตอ้งการภายในปี พ.ศ. 
2558  น้ี 

 
ส่วนบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการไดก้ล่าวในเวทีเสวนาเม่ือวนัท่ี  

18  มีนาคม  255415  เร่ือง  “ทิศทางการศึกษาไทยกบัการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน”  สรุปไดว้่า  การ
เตรียมความพร้อมในอีก  3  ปีขา้งหนา้  นกัเรียนในโรงเรียนจะตอ้งเขา้สู่มาตรฐานสากล  โดยจะตอ้ง
มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมดงัน้ี 

1.  จดัให้มีหลกัสูตรอาเซียนศึกษา  เพื่อให้คนไทยเขา้ใจอาเซียน  เขา้ใจการอยู่ร่วมกนักบั
ประเทศเพื่อนบา้น  ท่ีมีวฒันธรรมการกิน  การอยู ่ การด าเนินชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกนั  จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ท าความรู้จกัประเทศเพื่อนบา้น  ไม่วา่จะเป็นจีน  พม่า  ลาว  เวียดนาม  กมัพูชา  มาเลเซีย  เป็นตน้ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการจะสร้างหลกัสูตรท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  ภายใตก้ารรวมตวั
เป็นประชาคมเดียวกนัของคนจ านวนกวา่  600  ลา้นคน  โดยจะเร่ิมด าเนินการในปีการศึกษา 2554 
เป็นตน้ไป 

2.  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนในทุกระดบั  ตั้งแต่ระดบัรัฐมนตรี  ผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูบ้ริหาร  
ครู  และนกัเรียน  ซ่ึงขณะน้ีประเทศจีนมีความประสงคจ์ะส่งครูมาสอนในโรงเรียนไทยเป็นจ านวน
มาก 

3.  การแลกเปล่ียน  ICT  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก  เพราะจะตอ้งเช่ือมโยงภายในประชาคม
อาเซียนกนัได ้ ซ่ึงไดมี้การจดัตั้ง  ASEAN  University  และ  Cyber University  เพื่อการเช่ือมโยง  
นอกจากน้ียงัไดเ้ตรียมการเพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระหว่างกนั  เพื่อสร้างความเช่ือมัน่
ให้กับผูเ้รียน  ซ่ึงขณะน้ีไทย-จีน  และไทย-มาเลเซีย  สามารถรับรองคุณวุฒิได้แล้ว  แต่ส าหรับ
ฟิลิปปินส์ยงัไม่สามารถรับรองได ้

4. การใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน  กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้ง 
เป้าหมายใหน้กัเรียนท่ีจบชั้น ป.6  สามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได ้ เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน  รวมทั้งจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการคน้ควา้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต  และส่ือการเรียนรู้ท่ี
มีความหลากหลายมากข้ึน  โดยไดเ้ร่งผลกัดนัและด าเนินการในหลายดา้น  เช่น 
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  4.1  สร้างศูนยอ์  านวยการเพื่อให้ครูเจา้ของภาษามาสอน  ครูเกษียณอายุก่อนก าหนด  และ
ครูอาสาสมคัรจากประเทศสหรัฐอเมริกา  องักฤษ  จีนและฟิลิปปินส์  มาสอนภาษาในโรงเรียน  
เพื่อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ 

  4.2  พฒันาการเรียนการสอนแบบ English  for  Integrated Studies (EIS)  จะมีการบูรณา
การการสอนภาษาองักฤษ  ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ได้จัดตั้ งงบประมาณ  เพื่อให้ครูท่ีจะสอนวิชาเหล่าน้ีได้ฝึกใช้
ภาษาองักฤษ  ในการส่ือสารระหวา่งกนั  นกัเรียนก็สามารถเช่ือมโยงและพูดคุยกบัเพื่อนต่างชาติใน
ประชาคมอาเซียนได ้

  4.3  พฒันาห้องเรียนแห่งอนาคต (The Global  Class)  ซ่ึงเป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ท่ี
สามารถเช่ือมโยงการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น  การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  ของ
โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์  การสอนภาษาองักฤษของติวเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยม  โดยครูจะ
เป็นผูค้วบคุมการสอนและทดสอบความเขา้ใจของนักเรียน  หากตอ้งการจะให้สอนซ ้ าในช่วงใด  ก็
สามารถท าไดท้นัที  ซ่ึงจะเร่ิมด าเนินการในโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ 
และลงไปสู่โรงเรียนดีประจ าต าบล 

  4.4  การอบรมภาษาองักฤษให้กบัครู  เพื่อให้ครูยุคใหม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ  
และใช้  ICT ได้  ซ่ึงในยุคปัจจุบนัระบบการศึกษารองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  และครู
จะตอ้งเท่าทนัต่อเทคโนโลยดีว้ย 

 
แต่ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นไปท่ีการเตรียมความพร้อม  ด้านเทคโนโลยีของสถาบนั

อาชีวศึกษาไทย  ซ่ึงอยู่ในกรอบของสถาบนัการศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 839  
แห่ง ดว้ยการส ารวจความพร้อมอย่างแทจ้ริงในลกัษณะของประเภทสาขาวิชาและหลกัสูตรท่ีเปิด
สอนจริง และมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามขอ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน  7  
สาขาวิชาตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพราะฉะนั้นการผลิตแรงงานฝีมือข้ึนมาในประเทศไทย จ าเป็นตอ้ง
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการดงักล่าวดว้ย ส่วนกรณีท่ีเป็นการกดดนัต่อแรงงานไทย กรณีท่ีแรงงานฝีมือ
ในอาเซียนยา้ยถ่ินมาท างานในประเทศไทย อนัเน่ืองมาจากการเปิดเสรีแรงงานนั้นแรงงานฝีมือไทย  
ไม่ค่อยจะไดรั้บผลกระทบในดา้นลบจากแรงงานฝีมือต่างชาติท่ีจะเขา้มา เพราะมีโอกาสท่ีจะไดรั้บ
ค่าจ้างสูงกว่าแรงงานไทย แต่ตรงกันข้ามผูท่ี้จะได้รับผลกระทบ น่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือ
ผู ้ประกอบการในประเทศไทย เพราะจะถูกผู ้ประกอบการต่างชาติ ดึงบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถไปร่วมงานดว้ยค่าแรงท่ีจูงใจมากกวา่ จนอาจก่อให้เกิดปัญหาสมองไหล (Brain Drain) 
ได ้ทั้งน้ีอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ประเทศไทย สามารถผลิตแรงงานฝีมือตามขอ้ก าหนดดงักล่าวไดท้นั
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ตามท่ีตอ้งการหรือไม่ เน่ืองจากยงัมีปัญหาอยูใ่นสถานศึกษาท่ีเรียกวา่ อาชีวศึกษาอยูห่ลายประการ ดงั
ผลจากการศึกษาวิจยัเร่ืองเส้นทางสู่อาชีพ : กา้วต่อไปของผูเ้รียนอาชีวศึกษาของ เยาวลกัษณ์ ราช-
แพทยาคม16  เม่ือ พ.ศ. 2554  พบวา่  ในดา้นผูก้  าลงัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบั ปวช. 313 คน  
และ ปวส. 287 คน เป็นหญิงมากกวา่ชายเรียนสาขาพณิชยกรรมมากกวา่อุตสาหกรรม ในภาพรวมมี
ร้อยละ 27 ท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาร้อยละ 68.50 ไม่เคยท างาน และปัจจุบนัไม่ได้ท างานร้อยละ  
61.70  ตอ้งการศึกษาต่อและท างานไปดว้ย ส่วนผูก้  าลงัเรียนระดบั ปวช.ร้อยละ 34.84 ระบุว่าเลือก
เรียนอาชีวศึกษา  เพราะใจรัก  มีความถนัด  แต่ระดบั ปวส. มีเพียงร้อยละ 25.88 ในขณะท่ีระดบั 
ปวช. ร้อยละ  33.04  เห็นวา่เรียนอาชีวศึกษาแลว้หางานง่าย  จบแลว้มีงานท า  แต่ระดบั ปวส.มีเพียง
ร้อยละ  25.57  การเลือกเรียนอาชีวศึกษาผูต้อบ  ร้อยละ 59.67  ระบุวา่  เป็นการตดัสินใจเลือกเรียน
เอง  ผูก้  าลงัเรียนทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความเห็นสอดคลอ้งวา่  การฝึกงานท าให้เกิดประสบการณ์
หลากหลาย  ได้ปฏิบติังานจริง  ทราบปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  และการน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน  การเรียนอาชีวศึกษามีทั้งภาพลกัษณ์ท่ีดีและไม่ดี  เป็นการเรียนเน้นสาย
อาชีพโดยตรง  หางานท าได้ง่าย  ค่าเรียนไม่แพง  ท างานด้วยและเรียนไปพร้อมๆ กันได้  แต่
ภาพลกัษณ์ไม่ดีคือ  การทะเลาะววิาทและการตีกนั 
 
 นอกจากนั้นเม่ือมีการทดสอบระดบัความคิดเห็นในภาพรวม  ดา้นการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ  ผูก้  าลงัเรียนอาชีวศึกษาเห็นดว้ยระดบัมาก  วา่การแนะแนวการศึกษาเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า  แต่
ดา้นความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการแนะแนวเห็นดว้ยมากท่ีสุด  โดยระดบัความเห็นดา้นความสอดคลอ้งของ
การแนะแนวการศึกษา  กบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และความจ าเป็นดา้นการฝึกงานอยู่ใน
ระดบัมาก  เพราะการแนะแนวการศึกษาเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อผูก้  าลงัเรียน ส าหรับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพควรตอ้งด าเนินการควบคู่กนั  เพราะเป็นประโยชน์ต่อผูก้  าลงัเรียนและก าลงัจะจบ
การศึกษาควรสอดคลอ้งกนัดว้ย  ไม่ใช่เป็นคู่ขนาน  และมีความเห็นดว้ยมากกวา่ตลาดแรงงานซ่ึงยงัมี
ความตอ้งการผูจ้บอาชีวศึกษา  และเป็นเคร่ืองช้ีวดัวา่เรียนจบแลว้จะมีงานท า 
 

ในด้านผูก้  าลงัท างานพบว่า  ผูจ้บการศึกษาและก าลงัท างานในสถานประกอบการร้อยละ  
59.18  จากผูจ้บจ านวน  316  คน  เรียนจบมาจากสถานศึกษาของรัฐ  โดยร้อยละ  21.20  ของผูต้อบ
ทั้งหมดจบการศึกษาระดบั ปวช.  และร้อยละ  96.52  เห็นดว้ยว่าเม่ือจบอาชีวศึกษาแลว้  สามารถ
เรียนต่อยอดไดจ้นถึงปริญญา  มากกว่าคร่ึงของผูต้อบระบุว่า  ท่ีเลือกเรียนอาชีวศึกษาเพราะหางาน
ง่าย  และส่วนหน่ึงเห็นว่าสามารถน าความรู้มาประกอบอาชีพด้วยตนเอง  หรือสร้างอาชีพเองได ้ 
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ในขณะท างานร้อยละ 76.27  ของผูต้อบมีโอกาสไดรั้บการพฒันาจากสถานประกอบการในรูปแบบ
ต่างๆ  ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอกสถานประกอบการ  รวมทั้งการพฒันาทกัษะดา้นเทคนิค 
การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 

ส าหรับระดบัความคิดเห็นการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ผูจ้บการศึกษาทั้งระดบั ปวช.
และ ปวส. มีความเห็นในระดบัมาก  เพราะเห็นว่าควรให้ความส าคญัเน่ืองจากเป็นประโยชน์แก่ผู ้
ก  าลังจะจบการศึกษาว่าควรจะก้าวสู่เส้นทางใด  รวมทั้ งอาจเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาเรียน
อาชีวศึกษามากข้ึน 

 
ส่วนในดา้นขอ้เสนอแนะก็คือ  รัฐบาลตอ้งก าหนดนโยบายเชิงรุกท่ีจะท าให้มีคนหนัมาเรียน

อาชีวศึกษากนัมากข้ึน  โดยขยายสัดส่วนใหมี้ผูเ้รียนสายอาชีวศึกษาร้อยละ  50  และผูเ้รียนสายสามญั
ร้อยละ  50  โดยใชม้าตรการสนบัสนุนดา้นให้ทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษาแก่ผูเ้รียนอาชีวศึกษาในสัดส่วน
สูงข้ึน  การใหทุ้นการศึกษาแก่นกัเรียนยากจน  มีส่ิงจูงใจวา่มีงานท าระหวา่งเรียน  หรือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัภาคอุตสาหกรรม  และบริการในรูปแบบทวิภาคี  โดยมีรัฐให้การ
สนบัสนุนอยา่งจริงจงัพร้อมกบัเร่งพฒันาคุณภาพการอาชีวศึกษาใหเ้ป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ 

 
ดงันั้นการศึกษาถึงความพร้อมดา้นเทคโนโลยี  ของสถาบนัอาชีวศึกษาไทยคร้ังน้ี  จึงจะให้

ค  าตอบได้อย่างชัดเจนว่า  จะสนองตอบต่อหลักการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้หรือไม่  
อยา่งไร 

 
2.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องต่างๆ นั้น  การศึกษาเร่ือง  นโยบายส่งแรงงานไทยไป

ต่างประเทศ  ศึกษาเฉพาะกรณีส่งแรงงานไทยไปไตห้วนั  ของ ร.อ.ประชญัพล  ธีรเนตร17  ซ่ึงเป็น
งานวิจยัในอดีตเม่ือ พ.ศ. 2524 พบวา่ผลของการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมีต่อตวัแรงงาน  ซ่ึงจะเห็นได้
ชดัเจนคือ  การมีงานท า  เพราะแรงงานท่ีไปท างานในต่างประเทศ  ส่วนใหญ่ไม่มีงานท าขณะท่ีอยูใ่น
ประเทศ  และการไปท างานต่างประเทศ  นอกจากจะมีงานท าแลว้แรงงานยงัไดผ้ลอยา่งอ่ืนคือ  การมี
รายได้เพิ่มข้ึนจากค่าจา้งท่ีสูงกว่า  และการได้รับรู้เก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆ ท่ีมีความก้าวหน้าใน
ประเทศนั้นด้วยหรือต่อมาในปี พ.ศ. 2536  การศึกษาเร่ือง  นโยบายต่างประเทศด้านแรงงานไทย  
ของ พรรณศิริ  พรหมพนัธุม18  ก็คน้พบผลของการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากในประเทศไปต่างประเทศ
ไม่แตกต่างกนัทั้งๆ ท่ีระยะเวลาห่างกนัสิบกวา่ปี  อนัเน่ืองมาจากอตัราการวา่งงาน  อตัราค่าจา้งและ
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เงินเดือนในประเทศท่ีต ่ากวา่  จึงไม่เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ  ประกอบกบันโยบายดา้นการ
วางแผนก าลงัคนท่ีไม่เหมาะสม  ท าให้มีก าลงัคนในบางอาชีพมากจนเกินไป  หรือมีการฝึกอบรมท่ี
ไม่ตรงกบัความตอ้งการกบัระดบัของการพฒันาประเทศ  ท าให้แรงงานบางส่วนไม่สามารถหางาน
ในประเทศท่ีเหมาะสมกบัความสามารถได ้
 

อีกสองปีถดัมาการศึกษาของ  สุปราณี  พงศสิ์ทธิ19  เร่ือง  สาเหตุและสภาพปัญหาของการ
ตดัสินใจไปท างานในไต้หวนัของแรงงานไทย (พ.ศ. 2538)  พบว่าปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการ
ตดัสินใจไปท างานในไตห้วนั  ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  รายไดเ้ดิมของแรงงานท่ีท าในประเทศไม่พอใชจ่้าย
ในการด ารงชีพ  จึงท าให้ตอ้งตดัสินใจท่ีจะเลือกไปท างานท่ีไตห้วนั  เพราะมีค่าจา้งแรงงานสูงกว่า
ส่วนท่ีส าคญัรองลงมาคือ  ข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บจากหน่วยจดัหางาน  และจากบุคคลท่ีใกลชิ้ดท่ีไป
ท างานต่างประเทศแลว้กลบัมามีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน  ท าให้เป็นขอ้มูลอยา่งดีในการประกอบการ
ตดัสินใจไปท างานท่ีไตห้วนัมากข้ึน  ประกอบกบัความสะดวกในการบริการของหน่วยจดัหางาน  ท่ี
ช่วยด าเนินการให้ทุกขั้นตอนอยา่งสะดวกรวดเร็ว  ตั้งแต่การทดสอบฝีมือการท าพาสปอร์ตและวีซ่า  
พร้อมกบัความคาดหวงัวา่จะไดรั้บความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์เพิ่มข้ึนเม่ือกลบัมาท างาน
ในประเทศไทย  และไดมี้ขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  กนกพร  มโนรัตนา20  ในอีก  2  ปี
ต่อมา (พ.ศ.2540)  เร่ือง  สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทย  หลงักลบัจากการท างาน
ต่างประเทศศึกษาเปรียบเทียบตามประสบการณ์ประเทศท่ีไป  ซ่ึงไดค้น้พบเพิ่มเติมวา่  ก่อนเดินทาง
ไปท างานต่างประเทศนั้น  แรงงานส่วนใหญ่มีภาระหน้ีสินมากถึงร้อยละ  75.8  แต่เม่ือกลบัจากการ
ไปท างานต่างประเทศแลว้  พบวา่มีการออมมากข้ึน 

 
กล่าวโดยสรุปการไปท างานต่างประเทศของแรงงานไทยนั้น  มีเหตุผลตรงกนัว่ามีหน้ีสิน

มาก  ค่าแรงในประเทศต ่า  แต่ค่าแรงต่างประเทศสูงกวา่  และแมจ้ะกูเ้งินเดินทางไปต่างประเทศกลบั
มาแลว้ยงัสามารถใชห้น้ีจนหมด  และกลบัมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน  ขณะเดียวกนัยงัมีประสบการณ์
เพิ่มข้ึนดว้ย  ซ่ึงจะแตกต่างไปจากกรณีการเปิดตลาดแรงงานเสรีท่ีจะศึกษา  เพราะเป็นเพียงแรงงาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  10  ประเทศ  ซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนัไม่มาก
นกักล่าวคือ  จะมีเฉพาะประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น  ท่ีมีค่าจา้งแรงงานสูงและแรงงานไทย
จะออกไปหาประสบการณ์  ด้านแรงงานเสรีของกลุ่มประเทศอาเซียนได้นอกจากนั้นทั้งประเทศ
สิงคโปร์และมาเลเซียเป็นประเทศขนาดเล็ก  ประชากรมีจ านวนนอ้ย  การขยายฐานการผลิต  เพื่อการ
เพิ่มแรงงานมีจ านวนไม่มากพอ  เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะกลายเป็นผูรั้บเขา้  ซ่ึงแรงงานเสรีจาก

DPU



37 

 

ประเทศพม่า  กมัพชูา  ลาว  หรือประเทศอ่ืนๆ  ท่ีมีค่าแรงงานต ่ากวา่  ขณะเดียวกนัแรงงานส่วนใหญ่
อาจจะไม่ใช่แรงงานฝีมือ  ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ตกลง  7  สาขาวชิา  แต่จะเป็นแรงงานไร้ฝีมือเป็นส่วน 
ใหญ่  ซ่ึงประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ  มากมาย  ตามจ านวนแรงงานท่ีเพิ่มข้ึน  
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บทที ่ 3 
ระเบียบวธิีการวจิัย 

 
การศึกษาความพร้อมดา้นเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย  เพื่อรองรับการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น  ผูว้ิจยัได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย  เพื่อการค้นหาค าตอบตาม
วตัถุประสงค ์ ตั้งแต่การเลือกประชากรและตวัอยา่ง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล  มีรายละเอียดตามล าดบั  ดงัน้ี 

  
3.1  วธีิด าเนินการวจัิย 
 ในการศึกษาความพร้อมดา้นเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับ

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ(survey research) โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

  3.1.1  ประชากรและขนาดตัวอย่าง 
  ในด้านประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ีคือ  สถาบันการศึกษาท่ีสังกัดสถานศึกษา

อาชีวศึกษาไทย  ซ่ึงประกอบด้วย  วิทยาลยัและโรงเรียน  ท่ีเปิดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
เก่ียวกบัอาชีวศึกษา  แต่ตอ้งสังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ทั้งท่ีเป็นของภาครัฐจ านวน  
415  แห่ง  และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจ านวน  424  แห่ง  
เพราะฉะนั้นประชากรท่ีศึกษา  จะเป็นหน่วยงานหรือองคก์รทางการศึกษา  และผูท่ี้จะให้ขอ้มูลต่างๆ 
ในองค์กรหรือหน่วยงานท่ีศึกษา  คือผูบ้ริหารของวิทยาลัยหรือโรงเรียนเหล่านั้น  โดยมีวิธีการ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีส าคญัตามวธีิการของ  Yamane  ในระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95  และอาจเกิด
ความคลาดเคล่ือนได้ไม่เกินร้อยละ 5  ซ่ึงในตารางได้ก าหนดให้จ  านวนประชากรไม่เกิน 1,000  
หน่วย  หรือ  1,000  สถาบนัการศึกษา  สามารถก าหนดขนาดตวัอยา่งหรือจ านวนตวัอยา่งไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 286  ตวัอยา่ง  แต่กรณีการศึกษาความพร้อมดา้นเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น  มีจ  านวนสถาบนัการศึกษาทั้งหมด  839  สถาบนั  ซ่ึง
ต ่ากว่า  1,000  สถาบนัการศึกษา  เม่ือคิดตามอตัราส่วนของจ านวนตวัอย่างแลว้จะได ้240  ตวัอย่าง  
แต่ผูว้จิยัไดเ้พิ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึนเป็น  300  ตวัอยา่ง 

 
  3.1.2  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

    ในจ านวนตวัอยา่ง  300  ตวัอยา่งท่ีศึกษานั้น  ผูว้จิยัไดใ้ชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple  Random  Sampling)  กล่าวคือ  น ารายช่ือของ
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สถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ านวน  839  สถาบนั  ใส่กล่องแล้วคละให้เข้ากัน 

ต่อจากนั้นไดใ้ช้วิธีการจบัฉลากประชากรแต่ละหน่วยข้ึนมาคร้ังละ  1  สถาบนัการศึกษาจนครบ

จ านวน  300 สถาบนัการศึกษาหรือหน่วยประชากรท่ีก าหนด 

 
  3.1.3  เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

    เพื่อให้ได้ค  าตอบตามวตัถุประสงค์ในการวิจยั   ผูว้ิจยัจึงใช้แบบสอบถาม  ซ่ึงมี
จ านวน  3  ตอน  โดยตอนท่ี  1  ถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย  มี
ค  าถามทั้งหมด  10  ขอ้  และเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check  List)  ผสมกบัการเติมค าในช่องวา่งท่ี
ก าหนด  ส่วนตอนท่ี  2  ถามเก่ียวกับความพร้อมด้านเทคโนโลยี  เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย  และเป็นค าถามแบบประเมินค่าวดัระดบัของความ
พร้อมจ านวน  15 ขอ้  ตั้งแต่ขอ้  11- ขอ้ 25  โดยแต่ละขอ้จะมีหวัขอ้ยอ่ยหลายขอ้ตามสาระส าคญัของ
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่จะมีเพียง  3  ระดบัคือ  มาก  นอ้ย  และไม่มีความพร้อมหรือไม่เปิดสอน  และ
ตอนท่ี  3  จะเป็นค าถามปลายเปิดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นทัว่ไป  ซ่ึงผูบ้ริหารสถาบนัอาชีวศึกษา  สามารถ
เพิ่มเติมประเด็นต่างๆ  ไดต้ามท่ีตอ้งการ 
 ต่อจากนั้นแบบสอบถามดงักล่าว  จะถูกส่งไปให้ผูบ้ริหารสถาบนัอาชีวศึกษา  หรือผูแ้ทน
เป็นผูต้อบ  1  ชุดต่อหน่ึงสถาบนัการศึกษา  ดว้ยวธีิการต่อไปน้ี 
 วิธีที่  1  ส่งทางไปรษณีย์โดยมีหนังสือน าส่ง  ในนามคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ พร้อมสอดซองจดหมาย  เพื่อการส่งกลบัตามระบบของไปรษณียอ์ย่าง
ชดัเจนจ านวน  224  สถาบนัการศึกษา 
 วธีิที ่ 2  ส่วนท่ีเหลืออีก  76  สถาบนัอาชีวศึกษาจะเป็นสถาบนัอาชีวศึกษา  ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี
ของจงัหวดักรุงเทพมหานคร  จงัหวดัสมุทรปราการ  จงัหวดันนทบุรี  จงัหวดัปทุมธานี  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ผูว้ิจยัได้มอบให้ผูช่้วยนักวิจยัในพื้นท่ี  น าไปยื่นท่ี
สถาบนัอาชีวศึกษานั้นๆ  ตอบโดยตรง  และรอรับกลบัทนัที 
 
   3.1.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
    ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  จะน าไปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแต่ละชุด  เพื่อ
คดัเลือกชุดท่ีไม่สมบูรณ์ทิ้งไป  ต่อจากนั้นผูว้ิจยัได้น าไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใช้โปรแกรม  
SPSS  FOR  WINDOW  เพื่อลงรหสัและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการค านวณแจกแจงค่าความถ่ี  
(Frequency distribution) และ  ค่าร้อยละ  (Percentage) ในแต่ละขอ้ทั้งตอนท่ี  1  และตอนท่ี  2  เพื่อ
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เปรียบเทียบระดบัค่าความแตกต่างของความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย  ส่วนตอน
ท่ี  3  ผูว้ิจยัจะรวบรวมขอ้คิดเห็นต่างๆ  ทั้งหมดโดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  ทั้ง
เป็นการไปรวบรวมประเด็นส าคญัๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งหรือเหมือนกนั  แลว้ล าดบัความถ่ีจากมาก
ท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงจะน าเสนอเพียง  5  อนัดบั  ตามรายละเอียดท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นบทท่ี  4 
 

ส่วนขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากเอกสารต่างๆ  ท่ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data)  ผูว้ิจยัจะ
ตีความและอธิบายเน้ือหาท่ีส าคญัๆ  และเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษาไปวิเคราะห์  และอธิบายขอ้มูล
เชิงปริมาณ  เพื่อค้นหาเหตุผล  หรือประเมินผลความพร้อมท่ีแท้จริง  ทางด้านเทคโนโลยีของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย  เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 3.2  สรุป   

  การวิจยัเพื่อการศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย  เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น  ไดด้ าเนินการดว้ยขอ้จ ากดั  2  ประการคือ  ระยะเวลา
ในการท าวิจยัและงบประมาณภายใตก้รอบของมหาวิทยาลยั  ท าให้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลตอ้งใช ้ 
2  วธีิ  เพื่อใหไ้ดป้ริมาณของตวัอยา่งท่ีจะมาเป็นตวัแทนของประชากรใหม้ากท่ีสุด  และน่าเช่ือถือมาก
ท่ีสุด จึงจ าเป็นตอ้งน าแบบสอบถามไปใหต้วัอยา่งตอบโดยตรงและรอรับกลบัทนัที 
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บทที4่ 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

  
ในการศึกษาความพร้อมดา้นเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม
เก่ียวกบัความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามวิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบง่าย แล้วท าการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ตามโปรแกรม spss for window ซ่ึงมีผลของ
การศึกษา เป็นดงัน้ี 

 
4.1  ผลการศึกษา 

 
ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามlสถานภาพสถาบันการศึกษา 
 

สถานภาพสถาบันการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
สถาบนัของรัฐ 170 68.3 
สถาบนัของเอกชน 79 31.7 

รวม 249 100.0 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.3 เป็นสถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐ และอีก
ร้อยละ 31.7 เป็นสถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน 
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ตารางที ่3  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินการ 
ของสถาบันอาชีวศึกษา 

 
ระยะเวลา/ปี จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 5 ปี 13 5.2 
6 – 10 ปี 19 7.6 
11 – 15 ปี 32 12.9 
16 – 20 ปี 23 9.2 
21 – 25 ปี 8 3.2 
26 – 30 ปี 28 11.2 
31 – 35 ปี 24 9.6 
36 – 40 ปี 13 5.2 
41 – 45 ปี 9 3.6 
46 – 50 ปี 9 3.6 
51 – 55 ปี 6 2.4 
56 – 60 ปี 12 4.8 
61  ปีข้ึนไป 53 21.3 

รวม 249 99.8 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินการของสถาบันอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ 
ด าเนินการมานานเกินกว่า 61 ปีข้ึนไป จ านวน 53 สถาบนั หรือร้อยละ 21.3 และรองลงมา ร้อยละ 
12.9 ด าเนินการมาระยะเวลา 11 – 15 ปี ขณะท่ีสถาบนัอาชีวศึกษาท่ีมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด เพียงร้อยละ 
2.4 นั้น มีระยะเวลาในการด าเนินการมาแลว้ 51-55 ปี 
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ตารางที ่4 จ านวนนักเรียนและนักศึกษาทีส่ าเร็จ และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ในแต่ละปีการศึกษา 

 
ปีการศึกษา คาดว่าจะส าเร็จ 

(คน) 
ส าเร็จแล้ว 
(คน) 

2552 - 
28,123 

(ไม่ตอบ ร้อยละ 45.8) 

2553 - 
28,112 

(ไม่ตอบ ร้อยละ 44.6) 

2554 
32,012 

(ไม่ตอบ ร้อยละ 45.4) 
- 

รวม 32,012 56,235 
 
หมายเหตุ 1. ปีการศึกษา 2552 ไม่ตอบ  27 หน่วยงาน 
 2. ปีการศึกษา 2553 ไม่ตอบ  24 หน่วยงาน 
 3. ปีการศึกษา 2554 ไม่ตอบ  26 หน่วยงาน 
 4. ไม่ตอบทั้ง 3 ปีการศึกษา   87 หน่วยงาน 
 5. ตวัเลขปีการศึกษา 2554 เป็นการประมาณหรือคาดหวงัล่วงหนา้ 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ แนวโนม้ของนกัเรียนหรือนกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 

2554 มีแนวโนม้ท่ีจะมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
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ตารางที ่5 จ านวนและร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา และคาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษาในแต่ละประเภทวชิาและปีการศึกษา 

 
 

ประเภทวชิา 
คาดว่าจะส าเร็จ ส าเร็จการศึกษา 

2554 2553 2552 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด รองลงมา มากทีสุ่ด รองลงมา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. อุตสาหกรรม 
2. ศิลปกรรม 
3. คหกรรม 
4. พาณิชยกรรม 
5. ท่องเท่ียว 
6. เกษตรกรรม 
7. ประมง 
8. สารสนเทศ 
9. ส่ิงทอ 

138 
4 
3 
85 
- 
15 
3 
- 
- 

55.4 
1.6 
1.2 
34.1 

- 
6.0 
1.2 
- 
- 

130 
2 
3 
92 
1 
16 
4 
1 
- 

52.2 
0.8 
1.2 
36.9 
0.4 
6.4 
1.6 
0.4 
- 

72 
9 
12 
118 
11 
9 
4 
12 
- 

29.1 
3.6 
4.9 
47.8 
4.5 
3.6 
1.6 
4.9 
- 

124 
4 
5 
90 
1 
20 
4 
1 
- 

49.8 
1.6 
2.0 
36.1 
0.4 
8.0 
1.6 
0.4 
- 

78 
8 
11 
118 
11 
7 
3 
13 
- 

31.3 
3.2 
4.4 
47.4 
4.4 
2.8 
1.2 
5.2 
- 

รวม 248 99.5 249 99.9 247 100.0 249 99.9 249 99.9 
 
หมายเหตุ 1. คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา ปี 2554 ไม่ตอบ 1หน่วยงาน 
  2. ส าเร็จการศึกษารองลงมา ไม่ตอบ 2 หน่วยงาน 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า นกัศึกษาท่ีไดส้ าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ในปี พ.ศ.2552 และ 2553 คือ 
ประเภทอุตสาหกรรม โดยเพิ่มข้ึนตามล าดบั และคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2554 ก็เพิ่มข้ึน
จาก ร้อยละ 49.8 เป็น ร้อยละ 52.2 และ ร้อยละ 55.4 ตามล าดบั โดยมีประเภทวิชาพาณิชยกรรมและ
บริหารธุรกิจมากรองลงมาในแต่ละปีเช่นกนั 
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ตารางที ่6   จ านวนและร้อยละของระดับความพร้อมในแต่ละด้านของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย 
 

 
ความพร้อมในแต่ละด้าน 

ระดับความพร้อม 

มาก น้อย ไม่มี/ไม่เปิด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านหลกัสูตร 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 
1. อุปกรณ์ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
2. อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบนั

อาชีวศึกษา 
3. ห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบัน

อาชีวศึกษา 

 
 

132 
 

110 
 
99 

 
 

53.0 
 

44.2 
 

39.8 

 
 

106 
 

126 
 

134 

 
 

42.6 
 

50.6 
 

53.8 

 
 
10 

 
13 

 
16 

 
 

4.0 
 

5.2 
 

6.4 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
1. อุปกรณ์ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
2. อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบนั

อาชีวศึกษา 
3. ห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบัน

อาชีวศึกษา 

 
117 

 
98 

 
87 

 
47.0 

 
39.6 

 
34.9 

 
109 

 
128 

 
129 

 
43.8 

 
51.4 

 
51.8 

 
23 

 
23 

 
33 

 
9.2 

 
9.2 

 
13.3 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) 
1. อุปกรณ์ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
2. อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบนั

อาชีวศึกษา 
3. ห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบัน

อาชีวศึกษา 

 
14 

 
13 

 
13 

 
5.6 

 
5.2 

 
5.2 

 
25 

 
22 

 
21 

 
10.0 

 
8.8 

 
8.4 

 
210 

 
214 

 
215 

 
84.3 

 
85.9 

 
86.3 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) 
1. อุปกรณ์ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
2. อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบนั

อาชีวศึกษา 
3. ห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบัน

อาชีวศึกษา 

 
12 

 
13 

 
13 

 
4.8 

 
5.2 

 
5.2 

 
25 

 
23 

 
23 

 
10.0 

 
9.2 

 
9.2 

 
212 

 
213 

 
213 

 
85.1 

 
85.5 

 
85.5 

DPU



48 

 

 
ความพร้อมในแต่ละด้าน 

ระดับความพร้อม 

มาก น้อย ไม่มี/ไม่เปิด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หลกัสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการหรือสายเทคโนโลย ี
1. อุปกรณ์ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
2. อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบนั

อาชีวศึกษา 
3. ห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบัน

อาชีวศึกษา 

 
18 

 
15 

 
15 

 
7.2 

 
6.0 

 
6.0 

 
35 

 
37 

 
36 

 
14.1 

 
14.9 

 
14.5 

 
196 

 
197 

 
198 

 
78.7 

 
79.1 

 
79.5 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(พเิศษ) ตามโครงการ 
1. อุปกรณ์ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
2. อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบนั

อาชีวศึกษา 
3. ห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบัน

อาชีวศึกษา 

 
33 

 
28 

 
24 

 
13.3 

 
11.2 

 
9.6 

 
34 

 
39 

 
43 

 
13.7 

 
15.7 

 
17.3 

 
182 

 
182 

 
182 

 
73.1 

 
73.1 

 
73.1 

หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 6 – 225 ช่ัวโมง หรือ 1 ปี 
1350 ช่ัวโมง 
1. อุปกรณ์ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
2. อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบนั

อาชีวศึกษา 
3. ห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานตามระบบของสถาบัน

อาชีวศึกษา 

 
 

101 
 
84 

 
72 

 
 

40.6 
 

33.7 
 

28.9 

 
 
45 

 
61 

 
71 

 
 

18.1 
 

24.5 
 

28.5 

 
 

103 
 

104 
 

106 

 
 

41.4 
 

41.8 
 

42.6 

ความพร้อมของช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ (skilled labour) ที่
สถาบันอาชีวศึกษาทีท่่านสังกดัผลติได้น้ันอยู่ในระดับใด 
1. การเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน 
2. การคา้และการใหบ้ริการในตลาดประชาคมอาเซียน 
3. การใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง 
4. การคน้ควา้หาความรู้จาก Internet ได ้

 
 
58 
54 
25 
126 

 
 

23.3 
21.8 
10.0 
50.6 

 
 

127 
125 
159 
78 

 
 

51.0 
50.4 
63.9 
31.3 

 
 
64 
69 
65 
45 

 
 

25.7 
27.8 
26.1 
18.1 
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ความพร้อมในแต่ละด้าน 

ระดับความพร้อม 

มาก น้อย ไม่มี/ไม่เปิด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความพร้อมของครู/อาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาทีท่่านสังกดั 
1. ดา้นการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 
2. ดา้นการใช ้ICT 
3. ดา้นการแลกเปล่ียนครู/อาจารย/์ผูบ้ริหารทุกระดบักบักลุ่ม

ประชาคมอาเซียน 

 
60 
152 

 
54 

 
24.1 
61.0 

 
21.7 

 
170 
85 

 
144 

 
68.3 
34.1 

 
57.8 

 
19 
12 

 
51 

 
7.6 
4.8 

 
20.5 

ความพ ร้อมในการขยายหลัก สู ตรอา เ ซี ยน ศึกษาใน
อินเตอร์เน็ตใหแ้ก่นกัเรียน/นกัศึกษาท่ีกวา้งขวางข้ึน 

70 28.1 131 52.6 48 19.3 

ความพร้อมในการจดัให้มีหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในสถาบนั
อาชีวศึกษา 

63 25.3 126 50.6 60 24.1 

ความพร้อมด้านการก าหนดนโยบายของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาท่ีจะสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบนัอาชีวศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนผลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ (skilled 
labour) เพื่อรองรับการเขา้สู่การเปิดเสรีในดา้นต่างๆ ของกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

105 42.2 118 47.4 26 10.4 

ความพร้อมด้านการก าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมให้สถาบนัการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนผลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ (skilled 
labour) เพื่อรองรับการเขา้สู่การเปิดเสรีในดา้นต่างๆ ของกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

106 42.6 117 47.0 26 10.4 

ความพร้อมเพื่อพฒันาห้องเรียนแห่งอนาคต (The Global 
Class) ใหเ้ป็นหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเช่ือมโยงการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลายในสถาบนัอาชีวศึกษาท่ีท่าน
สังกดั 

82 32.9 143 57.4 24 9.6 

ความพร้อมในการยกระดับจากช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ 
(skilled labour) เป็นแรงงานผูช้  านาญการ(Specialist) ทางดา้น
หน่ึงดา้นใดอยา่งจริงจงัของสถาบนัอาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั 

100 40.2 118 47.4 31 12.4 

หมายเหตุ บางขอ้ผูต้อบไม่เลือกตอบ ท าใหจ้  านวนร้อยละหายไปบางส่วน 
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 จากตารางท่ี 6 พบว่าหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีความพร้อมมากในดา้น
อุปกรณ์ครุภณัฑ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน  ถึงร้อยละ 53.0 และอุปกรณ์และครุภณัฑ์
เหล่านั้นไดม้าตรฐานตามระบบของสถาบนัอาชีวศึกษา ถึงร้อยละ 44.2 พร้อมกบัห้องปฏิบติัการ อีก
ร้อยละ 39.8 ตามล าดบั 
 ส่วนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความพร้อมในดา้นอุปกรณ์ครุภณัฑ์
ในการสนบัสนุนการเรียนการสอน ถึงร้อยละ 47.0 และอุปกรณ์และครุภณัฑ์เหล่านั้นไดม้าตรฐาน
ตามระบบของสถาบันอาชีวศึกษา  ถึงร้อยละ 39.6 พร้อมกับห้องปฏิบติัการ อีกร้อยละ 34.9 
ตามล าดบั แต่จะมีความพร้อมนอ้ยกวา่หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
 
 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์
ครุภณัฑ์ห้องปฏิบติัการในการสนบัสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งการไดม้าตรฐานตามระบบของ
สถาบนัอาชีวศึกษาน้อยมากหรือไม่มีหรือไม่เปิดสอนเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 84.3, 85.9 และ 86.3 
ตามล าดบั นอกจากนั้น หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หลกัสูตรปริญญาตรีสาย
ปฏิบติัการหรือสายเทคโนโลย ีลว้นแต่มีความพร้อมในดา้นดงักล่าวขา้งตน้นอ้ยมากหรือไม่มีหรือไม่
เปิดสอนเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 85.1, 85.5 และ 85.5 และร้อยละ 78.7, 79.1 และ 79.5 ตามล าดบั 
หรืออาจกล่าวไดว้า่หากเป็นหลกัสูตรท่ีจะตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญท่ีสูงข้ึนไป มีความพร้อมใน
ด้านอุปกรณ์ครุภณัฑ์ได้มาตรฐานตามระบบของสถาบันอาชีวศึกษาน้อยลง ซ่ึงตรงกันข้ามกับ
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(พิเศษ) ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการแกปั้ญหา ในดา้น ICT จะ
มีความพร้อมในระดบัมากถึงร้อยละ 61.0 แต่ในดา้นการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ แลกเปล่ียนครู/
อาจารย/์ผูบ้ริหารทุกระดบักบักลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะลดลงในระดบัน้อย ซ่ึงมีค่าสูงสุด
คือร้อยละ 68.3 และ 57.8 ตามล าดบั 
 
 ส่วนความพร้อมในด้านการขยายหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในอินเตอร์เน็ตหรือการจดัให้มี
หลักสูตรอาเซียนศึกษาในสถาบนัอาชีวศึกษาต่างๆ หรือการพฒันาห้องเรียนแห่งอนาคต (The 
Global Class) ให้เป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเช่ือมโยงการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลายและกวา้งขวางยิ่งข้ึนในสถาบนัอาชีวศึกษาไทย ระดบัความพร้อมท่ีมีค่าสูงสุดอยู่ใน
ระดบัน้อยคือร้อยละ 52.6, 50.6 และ 57.4 ตามล าดบั แต่ค่อนขา้งไปทางระดบัความพร้อมท่ีมาก 
ส่วนความไม่พร้อมหรือไม่เปิดการเรียนการสอนจะมีนอ้ยมากเพียงร้อยละ 9.6 – 24.1 เท่านั้น 
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 แต่ประการท่ีส าคญัก็คือ ระดบัความพร้อมของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการก าหนด
นโยบายและการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อการสนบัสนุนส่งเสริมให้สถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในประเทศไดผ้ลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ (skilled labour) เพื่อรองรับการเขา้สู่การเปิดเสรี
ในดา้นต่างๆ ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นกลบัมีความพร้อมน้อย มีค่าสูงสุดถึงร้อยละ 
47.4 และ 47.0 ตามล าดบั แต่ยงัค่อนขา้งไปทางดา้นความพร้อมมาก มีค่าสูงรองลงมาคือร้อยละ 42.2 
และ 42.6 ตามล าดบั และการไม่มีความพร้อมหรือไม่เปิดการเรียนการสอนนั้นมีค่าต ่าสุดหรือน้อย
ท่ีสุดร้อยละ 10.4 เท่านั้น ด้วยเหตุน้ีการกระตุ้นหรือการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ท่ีเป็นการ
ผลกัดนัหรือแกปั้ญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) และหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 6 – 
225 ชัว่โมง หรือ 1 ปี 1350 ชัว่โมง กลบัมีความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 13.3, 
11.2 และ 9.6 และร้อยละ 40.6, 33.7 และ 28.9 ส่วนท่ีไม่มีความพร้อมหรือไม่เปิดการเรียนการสอนมี
จ านวนลดลงเป็นร้อยละ 73.1, 73.1 และ 73.1 กบัร้อยละ 41.4, 41.8 และ 42.6 ตามล าดบั แต่ยงัมีค่า
ร้อยละสูงกวา่ความพร้อมระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะหลกัสูตรดงักล่าวจะเปิดให้บริการในพื้นท่ีท่ีก าหนด
เป็นพิเศษและใช้สถาบนัอาชีวศึกษาท่ีมีความพร้อมเท่านั้น แต่ในการตอบแบบสอบถามหรือกลุ่ม
ตวัอย่างคร้ังน้ี จะมีสถาบนัอาชีวศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการเปิดหลกัสูตรดงักล่าวนอ้ยมาก จึงท าให้ดู
จ  านวนความพร้อมท่ีเป็นร้อยละไม่เด่นชดั 
 
 อย่างไรก็ตาม ความพร้อมในด้านอ่ืนๆ ของสถาบนัอาชีวศึกษาไทยจะพบว่าส่วนใหญ่มี
ความพร้อมอยูใ่นระดบัน้อยแต่จะค่อนขา้งไปทางมีความพร้อมมาก ส่วนท่ีไม่มีความพร้อมหรือไม่
เปิดการเรียนการนั้นมีน้อยมากระดบัร้อยละ 4.8 – 27.8 เท่านั้น เป็นตน้ว่าความพร้อมในการผลิต
ช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือเพื่อเตรียมเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ี
เนน้การให้บริการเพื่อการคา้โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางและการคน้ควา้หาความรู้จาก Internet 
แลว้มีความพร้อมในระดบันอ้ยสูงสุดร้อยละ 51.0, 50.4, 63.9 และ 31.3 ตามล าดบั หรือจะยกระดบั
ในการผลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ (skilled labour) เหล่านั้นเป็นแรงงานผูช้  านาญการ(Specialist) 
ตามท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ้งการ ความพร้อมก็อยู่ในระดบัน้อยมีจ านวนสูงสุดคือร้อยละ 
47.4 ยกเวน้ความพร้อมของครู/อาจารยก์  าหนดเป็นนโยบายจากภาครัฐให้มีความรวดเร็วหรือชดัเจน
แล้ว ย่อมน าไปสู่ระดับความพร้อมท่ีสูงข้ึนเพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
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ตารางที ่7 จ านวนและร้อยละความพร้อมในการยกระดับจากการผลิตช่างฝีมือ 
เป็นแรงงานผู้ช านาญการจ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา 

 
 

ประเภทของสถานศึกษา 
ระดับความพร้อม 

มาก น้อย ไม่มี/ไม่เปิด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ความพร้อมในการยกระดับจากการ
ผลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือเป็น
แรงงานผูช้  านาญการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐ 

76 44.7 77 45.3 17 10.0 

2. ความพร้อมในการยกระดับจากการ
ผลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือเป็น
แรงงานผูช้  านาญการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของเอกชน 

24 30.4 41 51.9 14 17.7 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่ความพร้อมในการยกระดบัจากการผลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือเป็น
แรงงานผูช้  านาญการเพื่อการเขา้สู่การเปิดเสรีในดา้นต่างๆ ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น 
สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐมีความพร้อมในระดบัน้อยมีค่าสูงสุดร้อยละ 45.3 และมีความพร้อมใน
ระดบัมากมีค่าสูงรองลงมาร้อยละ 44.7 ซ่ึงมากกว่าของสถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน ซ่ึงมีความ
พร้อมในระดบัน้อยมีค่าสูงสุดร้อยละ 51.9 และมีความพร้อมในระดบัมากมีค่าสูงรองลงมาร้อยละ 
30.4 ตามล าดบั จึงท าใหส้รุปในภาพรวมไดว้า่ สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐมีความพร้อมนอ้ยท่ีค่อนไป
ทางมากเหมือนกบัสถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชนและมีค่าระดบัความพร้อมท่ีสูงกว่าของสถาบนั
อาชีวศึกษาของเอกชนทุกระดบั 
 
 ส าหรับค าถามปลายเปิดในตอนท่ี 3 ของแบบสอบถามซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ เก่ียวขอ้งกับ
สถาบนัอาชีวศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระนั้นปรากฏวา่มีค าตอบมาจ านวน 61 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 24.5 ของแบบสอบถามทั้งหมด 249 ชุด ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียงความส าคญัจากมากท่ีสุดไป
นอ้ยท่ีสุดตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. ครู-อาจารย์สายอาชีพส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะและความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาองักฤษและการส่ือสาร ICT ท่ีมีคุณภาพเพื่อการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 2. นโยบายระดบักระทรวง กรม หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษายงัไม่ต่อเน่ือง และมี
ความชดัเจนท่ีจะเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. การจดัสรรงบประมาณดา้นวสัดุ ครุภณัฑ ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั พร้อมห้องปฏิบติัการ
ไดรั้บอยา่งจ ากดัหรือไม่เพียงพอ 
 4. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและอ่ืนๆ ให้รวดเร็วและใกล้เคียงกับ
สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐ 
 5. ควรใหห้น่วยงานของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไดมี้การประสานงานใหช้ดัเจนและต่อเน่ือง 
 
 4.2 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาโดยภาพรวมจะเป็นสถาบนัอาชีวศึกษาท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินการ
มากกว่า 10 ปีข้ึนไป หรืออยู่ระหว่าง 11 – 30 ปีเป็นส่วนใหญ่ และระยะเวลา 61 ปีข้ึนไปมาก
รองลงมา จึงท าให้มีพื้นฐานดา้นการจดัการเรียนการสอนของแต่ละสถาบนัและการผลิตช่างฝีมือ
หรือแรงงานฝีมือออกไปสู่สังคมภายนอกหรือท างานในภาคแรงงานต่างๆ มีเป็นจ านวนมาก จึงท าให้
มีประสบการณ์จากการเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ส าหรับการฝึกช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือเป็นอยา่ง
มาก แต่ช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือเหล่านั้นจะอยู่ในระดบัแรงงานฝีมือ (skilled labour) ซ่ึงไม่ใช่
แรงงานท่ีเป็นผูช้  านาญการ(Specialist) ทางดา้นหน่ึงดา้นใด เพราะฉะนั้นความรู้ของผูท่ี้จบการศึกษา
ออกไปจึงอยูใ่นระดบัพื้นฐานและระดบั Technician แบบ Semi – professional โดยมีความรู้พื้นฐาน
และความสามารถทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทสาขาวิชาประมาณ 9 สาขาวิชาท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ใน
บทท่ี 2 กล่าวคือมีความรู้ในดา้นการตอบโตห้นงัสือ การเขียนรายงานและบทความ การท าการสอน
หรือถ่ายทอดความรู้ การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมและการเผยแพร่ขอ้มูล การจดัท าบญัชีขั้นตน้ 
ซ่ึงเป็นความรู้ทัว่ไปทั้งส้ิน ท าให้ตรงกนัขา้มกบัเจตนารมณ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเน้น
แรงงานฝีมือแบบนักวิชาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญ (Specialist) ท่ีสังกัดอยู่ใน 7 สาขาวิชา คือ 
วศิวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย ์ทนัตแพทย ์และนกับญัชี ภายใตม้าตรฐานของ
อาเซียนในแต่ละสาขาอาชีพท่ีก าหนด ซ่ึงคุณสมบัติท่ีต้องการดังกล่าวล้วนแต่เป็นแรงงาน
ผูช้  านาญการหรือแรงงานเช่ียวชาญท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือระดบัมหาวิทยาลยัทั้งส้ิน 
ส่วนแรงงานระดบัฝีมือ (skilled labour) และแรงงานท่ีเป็น Technician แบบ Semi – professional 
นั้น ส าหรับประเทศไทยแลว้อยูใ่นระดบัการศึกษาของโรงเรียนหรือวิทยาลยัหรือจบการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค 
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(ปวท.) หรือเรียกช่ืออ่ืนๆ แต่มีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเทียบเท่า ภายใตก้ารจดัการศึกษาของกรม
อาชีวศึกษาทั้งหมด  
 
 นอกจากนั้น ผลของการศึกษายงัยืนยนัอย่างชดัเจนวา่ทุกหลกัสูตรการศึกษา (ดูตารางท่ี 6) 
ยิง่สูงข้ึนไปใกลเ้คียงการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะมีความพร้อมดา้นอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐาน
ตามระบบของสถาบนัอาชีวศึกษาจะมีนอ้ยลง หรือแมแ้ต่ในห้องปฏิบติัการก็นอ้ยลงเช่นกนั ทั้งน้ียงั
ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามท่ีก าหนดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะฉะนั้นแรงงาน
ฝีมือท่ีผลิตออกมาทั้งหมดของสถาบนัอาชีวศึกษาจึงไม่สามารสนองตอบตามขอ้ตกลงในปฏิญญาวา่
ดว้ยความร่วมมือในอาเซียน ฉบบัท่ี 2 (Bali Concord II) ดา้นคุณสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกั 7 
สาขาวิชาได ้ขณะเดียวกนัเม่ือส ารวจความพร้อมของสถาบนัอาชีวศึกษาในดา้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะใน
ดา้นการก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการผลิตช่างฝีมือใน
ระดบัผูช้  านาญการ (Specialist) จะมีความพร้อมในระดบันอ้ยเป็นส่วนใหญ่ หรือความพร้อมท่ีจะให้
มีการขยายหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในอินเตอร์เน็ต หรือสถาบนัอาชีวศึกษาต่างๆ ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ของสถาบนัอาชีวศึกษาก็ยงัคงมีความพร้อมน้อย สูงถึงระดับร้อยละ 52.6 และ 50.6 
ตามล าดบั หรือหากเป็นหลกัสูตรปริญญาตรีสายปฏิบติัการหรือสายเทคโนโลยี ซ่ึงตรงกบัขอ้ตกลง
ในปฏิญญาวา่ดว้ยความร่วมมือในอาเซียน ฉบบัท่ี 2 สถาบนัอาชีวศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ลว้นแต่
ไม่มีความพร้อมและไม่ไดเ้ปิดการเรียนการสอนในหลกัสูตรดงักล่าวร้อยละ 78.7 ถึง 79.5 หรือหาก
จะมีการยกระดบัจากการเป็นแรงงานฝีมือ (skilled labour) เป็นแรงงานผูช้  านาญการ  (Specialist) 
สถาบนัอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ระดบัความพร้อมยงัน้อยร้อยละ 45.3 และร้อยละ 51.9 
ตามล าดบั แต่ท่ีตอบว่ามีความพร้อมในระดับมากก็มีจ  านวนสูงถึงร้อยละ 44.7 และร้อยละ 30.7 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 7) นั้นหมายถึงว่าสถาบนัอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีความพร้อมท่ีจะ
ยกระดบัการพฒันาฝีมือแรงงานได้ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบบัท่ี 2 ภายใต้
หลกัการของการก าหนดนโยบายและการก าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี
ชัดเจน พร้อมกับการสนับสนุนด้านงบประมาณเก่ียวกับอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ห้องปฏิบติัการท่ีได้
มาตรฐาน พร้อมกบัการพฒันาบุคลากร ครู-อาจารยใ์นดา้นภาษาองักฤษ การส่ือสาร ICT และการ
ประสานงานระหวา่งภาคส่วนต่างๆ อยา่งเป็นระบบ ยกระดบัจากช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ (skilled 
labour) เป็นแรงงานผูช้  านาญการ  (Specialist) จึงจะสามารถท าไดแ้ต่จะไม่ทนัการเขา้สู่การเปิดเสรี
ทางด้านบริการ การเคล่ือนยา้ยแรงงาน และการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลางในปี พ.ศ.2558 ได ้
เพราะ 
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 1. ค  าแถลงการณ์ร่วมกนัของรัฐมนตรีดา้นการศึกษาของอาเซียน เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2548 
ท่ีกรุงเทพฯ นั้น จะให้ความส าคัญกับการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีแข็งแกร่งโดยใช้
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือใน 5 ประเด็น คือ 
  1.1 การปลูกฝังความเป็นอาเซียนในหมู่พลเมืองอาเซียน 
  1.2 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียนดว้ยมาตรการทางการศึกษา 
  1.3 การเสริมสร้างขีดความสามารถดา้นการศึกษาของทรัพยากรมนุษยข์องอาเซียน 
จากการแลกเปล่ียนครู อาจารย ์และบุคลากรดา้นการศึกษา 
  1.4 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายของมหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่าย
มหาวทิยาลยัอาเซียน 
  1.5 การประสานความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAMEO) 
  ทั้ งน้ี ใน 5 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่เป็นการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาหรือระดบัมหาวทิยาลยั ไม่ใช่ระดบัอาชีวศึกษา 
 
 2. นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นตน้มา ไดเ้นน้
กลยทุธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูเ้รียนอาชีวศึกษาตามมาตรการท่ีก าหนดไว ้12 ขอ้ (ดู
บทท่ี 2) โดยแต่ละข้อไม่มีขอ้ใดท่ีสอดรับกบัการยกระดบัจากการเป็นแรงงานฝีมือเป็นแรงงาน
ผูช้  านาญการ ตามท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ้งการ นอกจากนั้นในการก าหนดยุทธศาสตร์ไวอี้ก 
6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ก็ล้วนแต่เน้นการผลิตแรงงานฝีมืออาชีพให้ได้มาตรฐานทั้ ง ส้ิน 
เพราะฉะนั้นการให้สถาบนัอาชีวศึกษาผลิตแรงงานท่ีเป็นแรงงานผูช้  านาญการ  (Specialist) จึงไม่
อาจเกิดข้ึนได ้และไม่สามารถรองรับการเปิดเสรีทางดา้นบริการ การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี และการ
ใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ได ้
 
 กล่าวโดยสรุป ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงัมีความพร้อมอยู่ในระดบัน้อยเป็นส่วนใหญ่ในทุกๆ ดา้น ทั้งน้ี
เพราะแนวนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีมีต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยทั้ง
ในด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นตน้มา ล้วนแต่ไม่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตรงกนัขา้มส่ิงท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ้งการคือ
แรงงานระดบัผูช้  านาญการ ซ่ึงลว้นแต่เป็นแรงงานท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมหาวิทยาลยั
ต่างๆ เป็นผูผ้ลิตแรงงานเหล่านั้นทั้งส้ิน 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การสรุปผลการศึกษาความพร้อมดา้นเทคโนโลยขีองสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น เป็นการสรุปกระบวนการของการวิจยัเชิงส ารวจทั้งหมด 
พร้อมกบัการจ าแนกระดับความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและของเอกชนท่ีเป็น
ตวัอยา่งในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงัน้ี 
 
 5.1 สรุปผล 
 
  เน่ืองจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นแหล่งการลงทุนท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 3 ซ่ึงเป็นอนัดบัรองจากประเทศจีนและอินเดียเท่านั้น ส่วนประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ
อาเซียนย่อมได้รับประโยชน์จากการค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียนสูงข้ึน เพราะฉะนั้ นการ
ด าเนินงานดา้นการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อน าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และ
การตลาด เงินทุน การประกนัภยั และภาษีอากร การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
กรอบความร่วมมือดา้นกฎหมาย การพฒันาความร่วมมือดา้นการเกษตร พลงังาน การท่องเท่ียว การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาใน 7 สาขาวิชา คือ วิศวกรรม พยาบาล 
สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย ์ทนัตแพทย ์และนักบญัชี กบัการสร้างมาตรฐานท่ีชัดเจนของ
แรงงานฝีมือและอ านวยความสะดวกให้กบัแรงงานฝีมือท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนด ให้
สามารถเคล่ือนยา้ยไปท างานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนไดง่้ายยิ่งข้ึนใน พ.ศ.2558 นั้น ประเทศ
ไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูผ้ลิตแรงงานท่ีเป็นนักวิชาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญตามท่ี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก าหนด ย่อมมีบทบาทท่ีส าคญัในการใช้องค์กรหรือหน่วยงานท่ีมีอยู่
ภายใต้การก ากับนโยบายเพื่อการก าหนดทิศทางการผลิตแรงงานท่ีเป็นนักวิชาชีพหรือแรงงาน
เช่ียวชาญดงักล่าว ซ่ึงมี 2 องคก์รหลกัคือ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลยั
หรือวิทยาลยัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก กบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นจ านวนมากเช่นกนั โดยมีโรงเรียนหรือ
วิทยาลัยเป็นสถาบนัการผลิตแรงงานเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการส ารวจความพร้อมขององค์กร
ดงักล่าวมีความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะเป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัตลาดแรงงาน
ไทย และสร้างโอกาสการมีงานท าแก่แรงงานไทยมากข้ึน แต่ในทางปฏิบติั องคก์รหรือหน่วยงานท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการผลิตแรงงานดงักล่าวไดมี้การเตรียมความพร้อมหรือไม่อยา่งไร โดยเฉพาะส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในลักษณะของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ส าคญั คือ 
 
 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
  1. เพื่อวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยด้านการ
จดัการหลกัสูตรการเรียนการสอน 
  2. เพื่อวิเคราะห์นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาไทยในการผลิตช่างฝีมือเพื่อรองรับการรวมตวัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการ
เป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค 
  3. เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะและแผนกลยทุธ์ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้
 
 เพราะฉะนั้นขอบเขตของการศึกษาและกรอบความคิดในการวิเคราะห์จึงเน้นด้านความ
พร้อมของเทคโนโลยีอาชีวศึกษาไทยทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับความพร้อมด้าน
หลกัสูตรการเรียนการสอน ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีและความพร้อมดา้นนโยบาย และแผนกล
ยทุธ์ของสถาบนัอาชีวศึกษาโดยอาศยัระเบียบวธีิการวจิยัตามประเภทของการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
research) ซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาค าตอบด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย
จากประชากรท่ีเป็นสถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐ จ านวน 415 แห่ง สถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน 424 
แห่ง รวมทั้งหมด 839 แห่ง แต่สุ่มตวัอยา่งมาเพียง 300 ตวัอยา่ง และเม่ือไดต้รวจสอบความสมบูรณ์
ของการตอบในแบบสอบถามแลว้ เหลือเพียง 249 ตวัอยา่ง ซ่ึงให้ความเช่ือมัน่ไดร้้อยละ 95 หรืออาจ
เกิดความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 เท่านั้น 
 
 ผลการศึกษาพบว่าระดบัความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยใน 3 ระดบัคือ มาก 
น้อย ไม่พร้อมหรือไม่เปิดสอนในด้านหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีเก่ียวกับอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
ห้องปฏิบติัการอยู่ในระดบัมากตั้งแต่ร้อยละ 34.9 ถึงร้อยละ 53.0 ส่วนหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) และหลักสูตรปริญญาตรีสาย
ปฏิบติัการหรือสายเทคโนโลยี จะไม่มีความพร้อมหรือไม่เปิดสอนในดา้นดงักล่าวเป็นจ านวนมาก 
ตั้งแต่ร้อยละ 78.7 ถึงร้อยละ 86.3 ซ่ึงใกล้เคียงกบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(พิเศษ) ตาม
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โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) คือร้อยละ 73.1 ยกเวน้
หลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 6 – 225 ชัว่โมง หรือ 1 ปี 1350 ชัว่โมง จะมีความพร้อมอยู่ใน
ระดบัมากตั้งแต่ร้อยละ 28.9 ถึงร้อยละ 40.6 ซ่ึงมีจ านวนร้อยละท่ีใกลเ้คียงกบัความไม่พร้อมหรือไม่
เปิดการเรียนการสอนคือตั้งแต่ร้อยละ 41.4 ถึงร้อยละ 42.6 ส่วนความพร้อมในการผลิตช่างฝีมือหรือ
แรงงานฝีมือ (skilled labour) ของสถาบนัอาชีวศึกษาไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระดบันอ้ยทั้งในดา้นการ
เคล่ือนยา้ยเขา้สู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน การคา้และการให้บริการในตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง และการคน้ควา้หาความรู้จาก Internet ได ้ตั้งแต่
ร้อยละ 31.3 ถึงร้อยละ 63.9 หรือแมแ้ต่บุคลากรท่ีเป็นครู-อาจารยก์็ยงัคงมีความพร้อมส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบันอ้ย ทั้งในดา้นการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ ดา้นการใช ้ICT ดา้นการแลกเปล่ียนครู-อาจารย์
และผูบ้ริหารทุกระดับกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้ งแต่ร้อยละ 34.1 ถึงร้อยละ 68.3 
นอกจากนั้นความพร้อมในระดบัน้อยของสถาบนัอาชีวศึกษาไทย ยงัขยายผลไปสู่ประเด็นความ
พร้อมในการขยายหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในอินเตอร์เน็ต การจดัให้มีหลกัสูตรอาเซี ยนศึกษาใน
สถาบนัอาชีวศึกษา การพฒันาหอ้งเรียนแห่งอนาคตให้เป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และความพร้อม
ในการยกระดบัจากการผลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ (skilled labour) เป็นแรงงานผูช้  านาญการ  
(Specialist) ตั้งแต่ร้อยละ 47.4 ถึงร้อยละ 57.4 
 
 ส าหรับความพร้อมในดา้นการก าหนดนโยบายและการก าหนดแผนกลยุทธ์ของส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยได้ผลิต
ช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ ใช้รองรับการเขา้สู่การเปิดเสรีดา้นต่างๆ ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ระดบัความพร้อมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อยคือร้อยละ 47.4 และร้อยละ 47.0 แต่สูงกว่า
ความพร้อมในระดบัมากในเร่ืองเดียวกนัเพียงเล็กน้อยคือร้อยละ 42.2 และร้อยละ 42.6 ตามล าดบั
เท่านั้น หรือเม่ือจ าแนกเป็นสถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐกบัสถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชนก็ยงัคงมี
ความแตกต่างท่ีไม่มากนกั กล่าวคือสถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐอยูใ่นระดบัมากร้อยละ 44.7 ระดบันอ้ย
ร้อยละ 45.3 และสถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชนมีความพร้อมอยูใ่นระดบัมากร้อยละ 30.4 และร้อย
ละ 51.9 ตามล าดบั 
 
 จากระดบัความพร้อมของสถาบนัอาชีวศึกษาไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อยในทุกๆ ดา้น
นั้นมีสาเหตุมาจากสถาบนัอาชีวศึกษาไทยมีนโยบายท่ีเน้นไปในดา้นการผลิตช่างฝีมือหรือแรงงาน
ฝีมือ (skilled labour) ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ ตามกรอบของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ ท่ี
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา จึงท าให้ไม่
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สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเน้นแรงงานระดับช านาญการ 
(Specialist) ซ่ึงผลิตโดยมหาวทิยาลยัต่างๆ เท่านั้น 
 
 กล่าวโดยสรุป สถาบนัอาชีวศึกษามีความพร้อมระดบัน้อยเป็นส่วนใหญ่ในการผลิตหรือ
ยกระดบัแรงงานฝีมือเป็นแรงงานช านาญการตามท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ้งการ และตรงกนั
ขา้มสถาบนัการศึกษาท่ีจะผลิตแรงงานช านาญการให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้นั้นคือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบนัการศึกษาระดับ
มหาวทิยาลยัเท่านั้น 
 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
   5.2.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
   5.2.1.1 เพิ่มคุณภาพของแรงงานฝีมือหรือช่างฝีมือด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์และหอ้งปฏิบติัการใหไ้ดม้าตรฐานยิง่ข้ึนในทุกสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย 
   5.2.1.2 พฒันาคุณภาพครู-อาจารยร์ะดบัสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยในดา้นการ
ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ ด้านการใช้ ICT การคน้ควา้หาความรู้จาก Internet และการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบับุคลากรในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหม้ากยิง่ข้ึน 
   5.2.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัทัว่ไป 
    ควรจะให้มีการวิจยัเชิงส ารวจในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาหรือระดับ
มหาวิทยาลยัต่างๆ ในประเทศ เก่ียวกบัความพร้อมดา้นการผลิตแรงงานผูช้  านาญการ (Specialist) 
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยขีองสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย 
เพือ่รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

**************************** 

ค าช้ีแจง  :  แบบสอบถามน้ีมี  3  ตอน  ตอนท่ี  1  เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั  ตอนท่ี  2  เก่ียวกบัความพร้อมดา้นเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั  และตอนท่ี  3  เป็นขอ้คิดเห็นทัว่ไปของ

ท่าน 

 

ตอนที ่ 1  :  สถานภาพทัว่ไปใหท้ าเคร่ืองหมายถูก ( ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง และ 

                 เติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ในช่องวา่ท่ีก าหนด 

 

ข้อที ่ 1 สถานภาพของสถาบนัการศึกษา 

 (  )  สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ  (  )  สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชน 

ข้อที ่ 2 ระยะเวลาในการด าเนินการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั 

(  )  ไม่เกิน  5  ปี                (  )  6 – 10  ปี   (  )  11 – 15  ปี 

(  )  16 – 20  ปี   (  )  21 – 25  ปี   (  )  26 – 30  ปี 

(  )  31 – 35  ปี   (  )  36 – 40  ปี   (  )  41 – 45  ปี 

(  )  46 – 50  ปี   (  )  51 – 55  ปี   (  )  56  - 60  ปี 

(  )  61  ปีข้ึนไป   

ข้อที ่3 จ านวนนกัเรียน/นกัศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั และคาดว่าจะส าเร็จ 

การศึกษาในปีการศึกษา 2554  ทั้งหมดประมาณ..............คน  

ข้อที ่4 จ านวนนกัเรียน/นกัศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั และได้ส าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2553  ทั้งหมดประมาณ...............คน 
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ข้อที ่5 จ านวนนกัเรียน/นกัศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั และได้ส าเร็จการศึกษาใน 

ปีการศึกษา 2552  ทั้งหมดประมาณ...............คน 

  ข้อที ่ 6 นกัเรียน/นกัศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน 

ปีการศึกษา 2554  จ  านวนมากทีสุ่ด  ประเภทวชิาอะไร 

(  )  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  (  )  ประเภทวชิาศิลปกรรม 

(  )  ประเภทวชิาคหกรรม  ( ) ประเภทวชิาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 

(  )  ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (  )  ประเภทเกษตรกรรม 

(  )  ประเภทประมง   (  )  ประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

(  )  ประเภทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ข้อที ่ 7 นกัเรียน/นกัศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั  และได้ส าเร็จการศึกษาใน 

 ปีการศึกษา 2553  ทีผ่่านมา  จ  านวนมากทีสุ่ด  ประเภทวชิาอะไร 

(  )  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  (  )  ประเภทวชิาศิลปกรรม 

(  )  ประเภทวชิาคหกรรม  (  )  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 

(  )  ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (  )  ประเภทเกษตรกรรม 

(  )  ประเภทประมง   (  )  ประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

(  )  ประเภทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ข้อที ่8 นกัเรียน/นกัศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั  และได้ส าเร็จการศึกษาใน 

 ปีการศึกษา 2553  ทีผ่่าน  จ  านวนมากรองลงมา  ประเภทวชิาอะไร 

(  )  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  (  )  ประเภทวชิาศิลปกรรม 

(  )  ประเภทวชิาคหกรรม  (  )  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 

(  )  ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (  )  ประเภทเกษตรกรรม 

(  )  ประเภทประมง   (  )  ประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

(  )  ประเภทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ข้อที ่9 นกัเรียน/นกัศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั  และได้ส าเร็จการศึกษาใน 

ปีการศึกษา 2552  ทีผ่่านมา  จ  านวนมากทีสุ่ด  ประเภทวชิาอะไร 

(  )  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  (  )  ประเภทวชิาศิลปกรรม 

(  )  ประเภทวชิาคหกรรม  (  )  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 

(  )  ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (  )  ประเภทเกษตรกรรม 

(  )  ประเภทประมง   (  )  ประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

(  )  ประเภทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ข้อที ่10 นกัเรียน/นกัศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั  และได้ส าเร็จการศึกษาใน 

ปีการศึกษา 2552  ทีผ่่านมา  จ านวนมากรองลงมา  ประเภทวชิาอะไร 

(  )  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  (  )  ประเภทวชิาศิลปกรรม 

(  )  ประเภทวชิาคหกรรม  (  )  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 

(  )  ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (  )  ประเภทเกษตรกรรม 

(  )  ประเภทประมง   (  )  ประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

(  )  ประเภทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ตอนที ่ 2  :  ความพร้อมดา้นเทคโนโลยเีพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ 

  สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั 

              :  ใหท้ าเคร่ืองหมายถูก () ลงในช่องระดบัความพร้อมมากหรือนอ้ยหรือไม่มีความพร้อม  

      / ไม่เปิดสอน 

ความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย 

 
ระดบัความพร้อม 

 

มาก นอ้ย 
ไม่มีความพร้อม 
ไม่เปิดสอน 

ความพร้อมของแต่ละหลกัสูตรในการผลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ 
(skilled  labour)  เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสงักดัเป็นอยา่งไร 
ข้อ  11.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
11.1  อุปกรณ์ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนกาสอน……… 
11.2  อุปกรณ์  ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
         อาชีวศึกษา.................................................... 
11.3  หอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
         อาชีวศึกษา....................................................................... 
 

 
 
 
 
……… 
 
…..….. 
 
………. 

 

 
 
 
 
............. 
 
…..….. 
 
…….... 

 
 
 
 
…………..…… 
 
………..……… 
 
……….………. 

ข้อ  12.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
12.1  อุปกรณ์ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน.............. 
12.2  อุปกรณ์  ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
         อาชีวศึกษา……………………………………………… 
12.3  หอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
         อาชีวศึกษา....................................................................... 
. 

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

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

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

ข้อ  13.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) 
13.1  อุปกรณ์ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน………  
13.2  อุปกรณ์  ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
         อาชีวศึกษา……………………………………………… 
13.3  หอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
         อาชีวศึกษา....................................................................... 

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

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

 
............................ 
 
........................... 
 
............................ 
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ความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย 

 
ระดบัความพร้อม 

 

มาก นอ้ย 
ไม่มีความพร้อม 
ไม่เปิดสอน 

ข้อ  14.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 
14.1  อุปกรณ์ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน……… 
14.2  อุปกรณ์  ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
         อาชีวศึกษา……………………………………………… 
14.3  หอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
          อาชีวศึกษา..................................................................... 
 

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

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

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

ข้อ  15.  หลกัสูตรปริญญาตรีสายปฏิบติัการหรือสายเทคโนโลย ี
15.1  อุปกรณ์ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน……… 
15.2  อุปกรณ์  ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
         อาชีวศึกษา………………………………………………. 
15.3  หอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
         อาชีวศึกษา...................................................................... 
 

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

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

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

ข้อ  16.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (พิเศษ) ตามโครงการ 
  อาชีวศึกษา เพ่ือการแกปั้ญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 
16.1  อุปกรณ์  ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน…….. 
16.2  อุปกรณ์  ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
  อาชีวศึกษา……………………………………………… 
16.3  หอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
  อาชีวศึกษา....................................................................... 
 

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

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

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

ข้อ  17.  หลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น  6-225  ชัว่โมง  หรือ 1 ปี 
1350  ชัว่โมง 
17.1  อุปกรณ์  ครุภณัฑใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน……. 
17.2  อุปกรณ์  ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
         อาชีวศึกษา……………………………………………… 
17.3  หอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐานตามระบบของสถานศึกษา 
         อาชีวศึกษา...................................................................... 

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

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

 
 
............................ 
 
........................... 
 
............................ 
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ความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย 

 
ระดบัความพร้อม 

 

มาก นอ้ย 
ไม่มีความพร้อม 
ไม่เปิดสอน 

ข้อ  18.  ความพร้อมของช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ (skilled  labour)  ท่ี 
สถาบนัอาชีวศึกษาท่ีท่านสงักดัผลิตไดน้ั้นอยูใ่นระดบัใด 
18.1  การเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน… 
18.2  การคา้และการใหบ้ริการในตลาดประชาคมอาเซียน.......... 
18.3  การใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง…………………………. 
18.4  การคน้ควา้หาความรู้จาก  Internet  ได.้................................ 
 

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

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

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

ข้อ 19.  ความพร้อมของครู/อาจารยใ์นสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสงักดั 
19.1  ดา้นการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ………………………… 
19.2  ดา้นการใช ้ ICT………………………………………… 
19.3  ดา้นการแลกเปล่ียนครู/อาจารย/์ผูบ้ริหารทุกระดบักบักลุ่ม 
         ประชาคมอาเซียน............................................................... 
 

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

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

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

ข้อ  20.  ความพร้อมในการขยายหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในอินเตอร์เน็ต 
 ใหแ้ก่นกัเรียน/นกัศึกษาท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

   

ข้อ  21.  ความพร้อมในการจดัใหมี้หลกัสูตรอาเซียนศึกษาใน 
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสงักดั 

   

ข้อ 22. ความพร้อมดา้นการก าหนดนโยบายของคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ผลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ (skilled  labour)  เพ่ือรองรับการเขา้สู่การ
เปิดเสรีในดา้นต่างๆ  ของกลุ่มประชาคม  เศรษฐกิจอาเซียน 

   

ข้อ  23.  ความพร้อมดา้นการก าหนดแผนกลยทุธ์ของคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษาท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ผลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ (skilled  labour)  เพื่อรองรับ
การเขา้สู่การเปิดเสรีดา้นต่างๆ  ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย 

 
ระดบัความพร้อม 

 

มาก นอ้ย 
ไม่มีความพร้อม 
ไม่เปิดสอน 

ข้อ  24.  ความพร้อมเพ่ือพฒันาหอ้งเรียนแห่งอนาคต (The  Global  Class) 
ใหเ้ป็นหอ้งเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถเช่ือมโยงการเรียนการสอนได้
อยา่งหลากหลายในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสงักดั 

   

ข้อ  25.  ความพร้อม ในการยกระดบัจากการผลิตช่างฝีมือหรือแรงงาน 
ฝีมือ (skilled  labour)  เป็นแรงงานผูช้  านาญการ (Specialist) ทางดา้นหน่ึง
ดา้นใดอยา่งจริงจงัของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีท่านสงักดั 

   

 
ตอนที ่ 3  :  ขอ้คิดเห็นทัว่ไป 
  1........................................................................................ 
  2........................................................................................ 
  3........................................................................................ 
  4........................................................................................ 
  5......................................................................................... 
 
  ขอขอบคุณอยา่งสูง 
  อาจารยน์พดล  สุตนัติวณิชยก์ุล 
  นกัวจิยั 
  มิถุนายน  2554 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือโรงเรียนและวทิยาลยัทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 
9  ถ.เวยีงแกว้  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 

 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสันก าแพง 
 76  หมู่ 1  ต.บา้นสหกรณ์  ก่ิง อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่  50130 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 167  ถ.พระปกเกลา้  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างเชียงใหม่    

49  ถ.หว้ยแกว้  ต.ชา้งเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพฝาง 
 199  บา้นหนองยาว  ต.แม่สูน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพจอมทอง 
 619  หมู่ 4  ถ.จอมทอง-ดอยอินทนนท ์ ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  50160 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
 126  ถ.ขนุลุมประพาส  ต.จองค า  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  58000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคล าพนู 
 42  ถ.ล าพนู-ป่าซาง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ล าพนู  51000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู 
 99  หมู่ 5  ต.ทาสบเส้า  อ.แม่ทา  จ.ล าพนู  51140 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพป่าซาง 
 191  หมู่ 4  ถ.ล าพนู-ทุ่งหวัชา้ง  ต.นครเจดีย ์ อ.ป่าซาง  จ.ล าพนู  51120 
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ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคแพร่ 
 ถ.เหมืองหิด  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างแพร่ 
 147  หมู่ 4  ต.ร่องกาศ  อ.สูงเม่น  จ.แพร่  54130 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพลอง 
 94  หมู่ 10  บา้นดอนมูล  อ.บา้นแม่ปาน-บา้นดอนมูล  ต.ห้วยออ้  อ.ลอง  จ.แพร่  54150 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคน่าน 
 2  ถ.รอบก าแพงเมืองดา้นตะวนัตก  อ.เมือง  จ.น่าน  55000 
  
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างน่าน 
 150  ถ.สุมนเทวราช  อ.เมือง  จ.น่าน  55000 
 
 ผูอ้  านวยการอาชีพเวยีงสา 

138  หมู่ 5  บา้นป่าคา  ต.นาเหลือง  อ.เวยีงสา  จ.น่าน  55110 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคอุตรดิตถ์ 
 81  หมู่ 2  ถ.พาดวารี  ต.ป่าเซ่า  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ ์ 53000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 9  ถ.แปดวา  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ ์ 53000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างอุตรดิตถ์ 
 17  ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ ์ 53000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคเชียงราย 
 1046  ถ.สนามบิน  ต.เวยีง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 670  ถ.ธนาลยั  ต.เวยีง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย 
 51  หมู่ 6  ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพเชียงราย 
 324  หมู่ 5  ถ.เชียงราย-เทิง  ต.ท่าสาย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพเทิง 
 อ.เทิง  จ.เชียงราย  57160 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคพะเยา 
 355  หมู่  11  ถ.สนามกีฬา  ต.ต๋อม  อ.เมือง  จ.พะเยา  5600 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

1 หมู่  6  ต.แม่นาเรือ  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพดอกค าใต ้
 69  หมู่ 10  ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต ้ จ.พะเยา  56120 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคล าปาง 
 15  ถ.ท่าคราวนอ้ย  อ.เมือง  จ.ล าปาง  52100 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 
 ถ.พหลโยธิน  ต.หวัเวยีง  อ.เมือง  จ.ล าปาง  52000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 
 551  หมู่ 1  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ล าปาง  52000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพเถิน 
 147  หมู่ 1  ต.แม่ปะ  อ.เถิน  จ.ล าปาง  52160 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสุโขทยั 
 2/4  หมู่ 5  ถ.จรดวถีิถ่อง  ต.บา้นกลว้ย  อ.เมือง  จ.สุโขทยั  64000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทยั 
 108  ถ.สิงหวฒัน์  ต.ธานี  อ.เมือง  จ.สุโขทยั  64000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างสุโขทยั 
 11  หมู่ 1  ถ.จรดวถีิถ่อง  ต.บา้นกลว้ย  อ.เมือง  จ.สุโขทยั  64000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีพศรีส าโรง 
 9  หมู่ 11  ต.สามเรือน  อ.ศรีส าโรง  จ.สุโขทยั  64120 
   
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 
 ถ.สายเอเซีย  กม.401  ก่ิง อ.วงัเจา้  ตู ้ปณ.5 ตาก  จ.ตาก  63000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างตาก 
 195  หมู่ 3  ถ.เจดียย์ทุธหตัถี  ต.ป่ามะม่วง  อ.เมือง  จ.ตาก  63000 
  

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร 
 ถ.ป่ินด าริห์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  62000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี  าแพงเพชร 
 อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  62000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างก าแพงเพชร 
 1/2  หมู่ 1  ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  62000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคพิษณุโลก 
1 ถ.สนามบิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 

 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก 
 60  ถ.วงัจนัทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก 
 99  หมู่ 1  ต.บา้นคลอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคพิจิตร 
 33  ถ.พิจิตร-ก าแพงเพชร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีิจิตร 
 อ.สามง่าม  จ.พิจิตร  66140 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ 
 อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบูรณ์ 
 157  หมู่ 5  ถ.สระบุรี-หล่มสัก  ต.บุง้คลา้  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์  67000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างเพชรบูรณ์ 
 60  ถ.นิกรบ ารุง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 
 ถ.เจริญรัฐ  ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย  42000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพวงัสะพุง 
 188  หมู่ 3  บา้นโนนสวา่ง  ต.ปากปวน  อ.วงัสะพุง  จ.เลย  42130 
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ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคขอนแก่น 
 67  ถ.ศรีจนัทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคน ้าพอง 
 486  หมู่ 4  ถ.หินกอง-หนองออ้  ต.น ้าพอง  อ.น ้าพอง  จ.ขอนแก่น  40310 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยขีอนแก่น 
 อ.มญัจาคีรี  จ.ขอนแก่น  40160 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างขอนแก่น 
 ต.ท่าพระ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40260 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคหนองบวัล าภู 
 112  หมู่ 3  บา้นต าแย  ต.โพธ์ิชยั  อ.เมือง  จ.หนองบวัล าภู  3900 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี 

1 ถ.วฒันานุวงศ ์ ต.หมากแขง้  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาอุดรธานี 
 8  ถ.โพศรี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอุีดรธานี 
 ต.กุดสระ  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างอุดรธานี 
 137  ถ.อ าเภอ  ต.หมากแขง้  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคหนองคาย 
 306  หมู่ 5  ต.โพธ์ิชยั  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 
 174/1  ถ.แกว้วรวุฒิ  ต.มีชยั  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาหนองคาย 
 ถ.มิตรภาพ  ต.หนองกอมเกาะ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคบา้นแพง 
 367  หมู่ 2  ต.บา้นแพง  อ.บา้นแพง  จ.นครพนม  48140 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างนครพนม 
 270  ถ.เฟ่ืองนคร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม  48000 
  
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสกลนคร 
 219  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างสกลนคร 
 448  ชุมชนนาออ้ย  ถ.สกล-นาแก  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีพนิคมค าสร้อย 
 119  หมู่ 1  ถ.ชยางกรู  ต.โชคชยั  อ.นิคมค าสร้อย  จ.มุกดาหาร  49130 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคมหาสารคาม 
 583/38  ถ.นครสวรรค ์ อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม 
 147  ถ.แจง้สนิท  ต.เขวา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างมหาสารคาม 
 84  หมู่ 6  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000 
 

DPU



79 

 

 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคกาฬสินธ์ุ 
 ถ.อรรถเปศล  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ  46000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างกาฬสินธ์ุ 
 ถ.สนามบิน  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ  46000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพหนองกุงศรี 
 25  หมู่ 2  ต.ล าหนองแสน  อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธ์ุ  46220 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพค าม่วง 
 หมู่ 3  บา้นค าพิมูล  ต.ทุ่งคลอง  อ.ค าม่วง  จ.กาฬสินธ์ุ  46180 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด 

1 ถ.เทวาภิบาล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอด็  45000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาร้อยเอด็ 
 181  ถ.สุริยเดชบ ารุง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีพร้อยเอ็ด 
 177  ถ.รณชยัชาญยทุธ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอด็  45000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคอ านาจเจริญ 
 ถ.ชยางกรู  อ.เมือง  จ.อ านาจเจริญ  37000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคยโสธร 
 96  ถ.แจง้สนิท  ต.ส าราญ  อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร 
 อ.มหาชนะชยั  จ.ยโสธร  35130 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี 
 5  แจง้สนิท  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคเดชอุดม 
 377  ถ.โชคชยัเดชอุดม  ต.เดชอุดม  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  34160 
  
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
 410  ถ.พรมราช  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอุีบลราชธานี 
 ต.หนองขอน  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคบุรีรัมย ์
 ถ.จิระ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย ์ 31000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบุีรีรัมย  ์
 67  หมู่ 1  ต.อิสาณ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย ์ 31000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างบุรีรัมย ์
 138  ถ.จิระ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย ์ 31000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
 346  ถ.หลกัเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
 426  ถ.เทศบาล 1  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างสุรินทร์ 
 778  หมู่ 7  บา้นเจม็เนียม  ต.นอกเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ 
 319  ถ.กสิกรรม  ต.หนองครก  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ 
 91  หมู่ 8  ถ.กสิกรรม  ต.หนองครก  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างศรีสะเกษ 
 65  ถ.เทพา  ต.เมืองเหนือ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

ถ.สุรนารี  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  30000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคปักธงชยั 
 99  หมู่ 1  ต.ตูม  อ.ปักธงชยั  จ.นครราชสีมา  30150 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสุรนารี 
 ต.ท่าอ่าง  อ.โชคชยั  จ.นครราชสีมา  30190 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษานครราชสีมา 
 272  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา 
 247  หมู่ 3  ถ.มิตรภาพ  ต.หม่ืนไวย  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคชยัภูมิ 
 240  หมู่ 4  ถ.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาย 2  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ชยัภูมิ  36000 
    

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ 
 115  ถ.นิเวศรัตน์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชยัภูมิ  36000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างชยัภูมิ 
 380 ก  ถ.โนนม่วง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชยัภูมิ  36000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างนราธิวาส 
 อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพสุไหงโก-ลก 
 ต.ปาเสมสั  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคยะลา 
 129  ถ.พิพิธภกัดี  ต.สะเดง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างยะลา 
 4/2  ถ.เวฬุวนั  ต.สะเดง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคปัตตานี 
 27  ถ.วฒันธรรม  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี 
 10  ถ.หนองจิก  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัประมงปัตตานี 
 หมู่  2  ต.บางตาวา  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  94170 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสตูล 
 217  ถ.ศุลกานุกลู  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล  91000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล 

1 หมู่ 2  ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล  91130 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคพทัลุง 
 248  ถ.ราเมศวร์  ต.คูหาสวรรค ์ อ.เมือง  จ.สตูล  93000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง 
 221  หมู่ 15  ต.ควนมะพร้าว  อ.เมือง  จ.พทัลุง  93000 
  
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ 
 7  ถ.กาญจนวนิชย ์ ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคจะนะ 
 87  ถ.หาดใหญ่-จะนะ  ต.จะโหนง  อ.จะนะ  จ.สงขลา  90130 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีงขลา 
 อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัประมงติณสูลานนท์ 
 57/7  หมู่ 2  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90100 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างสงขลา 
 อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคระนอง 
 155  หมู่ 3  ถ.เพชรเกษม  ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง  85000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคชุมพร  วทิยาเขต 1 

146  ถ.พิศิษฐพ์ยาบาล  ต.ท่าตะเภา  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชุีมพร 
 อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร  86220 
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ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพหลงัสวน 
1 หมู่ 10  ต.แหลมทราย  อ.หลงัสวน  จ.ชุมพร  86110 

 
ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

 143  ถ.ดอนนก  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 456/3  ถ.ตลาดใหม่  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างสุราษฎร์ธานี 
 392  หมู่ 4  ถ.ชนเกษม  ต.มะขามเต้ีย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช 
 263  ถ.ราชด าเนิน  ต.ท่าวงั  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสิชล 
 44  หมู่ 5  ต.ทุ่งปรัง  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช  80120 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคทุ่งสง 

119  หมู่ 7  ถ.เอเซีย (ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี) ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช     
        80110 

 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 
 147  หมู่ 4  ต.ปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  อ.ปากพนงั  จ.นครศรีธรรมราช  80140 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 ถ.ราชด าเนิน  ต.คลงั  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช 
 ปทจ.คลองจนัดี  ต.ชา้งกลาง  ก่ิง อ.ชา้งกลาง  จ.นครศรีธรรมราช  80250 

DPU



85 

 

 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างนครศรีธรรมราช 
 214  หมู่ 1  ต.ปากพนู  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช 
 ถ.ชลประทาน  ต.นาสาร  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพพรหมคีรี 
 หมู่ 7  ต.ทอนหงส์  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช  80320 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคตรัง 
 69  หมู่ 4  ถ.ตรัง-ปะเหลียน  ต.บา้นควน  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง 
 99  หมู่ 7  ต.นาท่ามเหนือ  อ.เมือง  จ.ตรัง  92190 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างตรัง 
 123  หมู่ 1  ต.นาตาล่วง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคกระบ่ี 
 ถ.ท่าเรือ  ต.ปากน ้า  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีระบ่ี 
 อ.เหนือคลอง  จ.กระบ่ี  81130 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างกระบ่ี 
 50  ถ.วชัระ  ต.กระบ่ีใหญ่  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคพงังา 
 326  ถ.เพชรเกษม  ต.ทา้ยชา้ง  อ.เมือง  จ.พงังา  82000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา 
 43  หมู่ 7  ต.ถ ้า  อ.ตะกัว่ทุ่ง  จ.พงังา  82130 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคภูเก็ต 
 ถ.เยาวราช  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างภูเก็ต 
 42/20  ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี  ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคเพชรบุรี 
 115  ถ.บริพตัร  ต.ท่าราบ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี 
 59  หมู่ 3  ต.สามพระยา  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  76120 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างเพชรบุรี 
 93  หมู่ 9  ถ.บนัไดอิฐ  ต.ไร่ส้ม  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์ 
 278  ถ.สละชีพ  ต.ประจวบ  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพปราณบุรี 
 99  หมู่ 7  ต.ปราณบุรี  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77120 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 
 433  ถ.ศรีสุริยวงศ ์ ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบุรี 
 อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างราชบุรี 
 ถ.มนตรีสุริยวงศ ์ ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียันาท 
 134  หมู่ 3  ต.หางน ้าสาคร  อ.มโนรมย ์ จ.ชยันาท  17170 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 
 58  หมู่ 2  ถ.วงศาโรจน์  ต.อุทยัใหม่  อ.เมือง  จ.อุทยัธานี  61000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างอุทยัธานี 
 45  หมู่ 3  ถ.อุทยั-หนองฉาง กม.2  ต.น ้าซึม  อ.เมือง  จ.อุทยัธานี  61000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ 
 400  ถ.สวรรคว์ถีิ  ต.นครสวรรคต์ก  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค ์
 193  ถ.มาตุลี  อ.เมือง  จ.นครสวรรค ์ 60000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค์ 
 184  หมู่ 9  ต.บา้นมะเกลือ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค ์ 60000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคอ่างทอง 
 ถ.เทศบาล 10  ต.ตลาดหลวง  อ.เมือง  จ.อ่างทอง  14000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี 
 ถ.วไิลจิตต ์ ต.บางพุทรา  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
 643  ถ.นายจนัหนวดเข้ียว  ต.บางพุทรา  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสิีงห์บุรี 
 ต.ม่วงหมู่  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16160 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา 
 ถ.29  ต.ท่าวาสุกรี  อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา  13000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยธุยา 
 ซอย 25  หมู่ 2  ต.หวัรอ  อ.พระนครศรีอยธุยา  จ.พระนครศรีอยธุยา  13000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 585  หมู่ 9  ถ.โรจนะ-อุทยั  ต.คานหาม  อ.อุทยั  จ.พระนครศรีอยธุยา  13210 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา 
 ถ.ป่าโทน  ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยธุยา  จ.พระนครศรีอยธุยา  13000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีูนยศิ์ลปาชีพบางไทร 
 ต.โพธ์ิแดง  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยธุยา  13290 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างพระนครศรีอยธุยา 
 131  หมู่ 1  ต.ธนู  อ.อุทยั  จ.พระนครศรีอยธุยา  13000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคลพบุรี 

323  ถ.นารายณ์มหาราช  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 15000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาลพบุรี 
 139  หมู่ 6  ถ.สระแกว้-ป่าหวาย  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี 
 26  หมู่ 4  ต.พฒันานิคม  อ.พฒันานิคม  จ.ลพบุรี  15140 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างลพบุรี 
 100  ถ.พหลโยธิน  ต.ท่าศาลา  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสระบุรี 
 ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคท่าหลวงซีเมนตไ์ทยอนุสรณ์ 
 ต.บา้นครัว  อ.บา้นหมอ  จ.สระบุรี  18270 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคกาญจนบุรี 
 361  หมู่ 1  ถ.อู่ทอง  ต.ปากแพรก  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี 

1 หมู่ 5  ต.หนองหญา้  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างกาญจนบุรี 
 102  ถ.แสงชูโต  ต.ท่ามะขาม  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี 
 ถ.ขนุชา้ง  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสุีพรรณบุรี 
 288  หมู่ 1  ต.ด่านชา้ง  อ.ด่านชา้ง  จ.สุพรรณบุรี  72180 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างบรรหาร-แจ่มใส 
 166/1  ถ.มาลยัแมน  ต.ร้ัวใหญ่  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 
 89  หมู่ 12  ต.ลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม 
 122  หมู่ 12  ต.ลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคนครปฐม 
 ถ.เพชรเกษม  ต.พระประโทน  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 
 90  ถ.เทศา  ต.พระปฐมเจดีย ์ อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างนครปฐม 
 255  หมู่ 3  ต.หนองดินแดง  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร 
 927  ถ.เศรษฐกิจ 1  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสระแกว้ 
 200  หมู่ 11  ต.วฒันานคร  อ.วฒันานคร  จ.สระแกว้  27160 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีระแกว้ 
 109  หมู่ 10  ถ.รัชตะวถีิ  ต.ผา่นศึก  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว้  27120 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคปราจีนบุรี 
 908  ถ.ปราจีนอนุสรณ์  ต.หนา้เมือง  อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี  25000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างปราจีนบุรี 
 306/1  ซอย 5  ถ.ราษฎรด าริ  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคนครนายก 
 อ.เมือง  จ.นครนายก  26000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพนครนายก 
 88/2  หมู่ 8  ถ.สุวรรณศร  ต.พรหมณี  อ.เมือง  จ.นครนายก  26000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 12  ถ.มหาจกัรพรรด์ิ  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 154  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา 
 50/4  หมู่ 1  ถ.เล่ียงเมือง  ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคชลบุรี 
 205  หมู่ 3  ต.หนองซาก  อ.บา้นบึง  จ.ชลบุรี  20170 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี 
 ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20250 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างชลบุรี 
 146  หมู่ 5  ถ.สุขมุวทิ  ต.หว้ยกะปิ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20130 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 
 ถ.จนัทคามวถีิ  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  22000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี 
 59  ถ.ชวนะอุทิศ  ต.วดัใหม่  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  22000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคตราด 
 ถ.ท่าเรือจา้ง  อ.เมืองตราด  จ.ตราด  23000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างตราด 
 236  ถ.หลกัเมือง  ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ตราด  23000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคระยอง 
 086/13  ถ.ตากสินมหาราช  ต.ท่าประดู่  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างระยอง 
 ถ.สุขมุวทิ 11  ต.หว้ยโป่ง  อ.เมือง  จ.ระยอง  21150 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี 
 เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
 73  หมู่ 18  กม. 7  ถ.สุวนิทวงศ ์ แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอ่ียมลออ 
507/2  ถ.สาทร 3  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 

 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างพระนคร 

286/1  ถ.บ ารุงเมือง  แขวงบา้นบาตร  เขตป้อมปราบ  ศตัรูพา่ย  กรุงเทพฯ 10100 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างส่ีพระยา 
 ถ.ส่ีพระยา  วดัแกว้แจ่มฟ้า  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
 11/11  หมู่ 11  รามอินทรา 40  ถ.นวลจนัทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
 66  หมู่ 8  ร่วมพฒันา  ซอย 4  แขวงล าผกัชี  เขตหนองจอก  กรุงเทพฯ  10530 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคราชสิทธาราม 
 92/2  หมู่  4  ถ.เอกชยั  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ  10150 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคดอนเมือง 
 50/3-9  ถ.สรงประภา  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  10210 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคดุสิต 
 76  ถนนระนอง 2  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยักาญจนาภิเษกวทิยาลยัช่างทองหลวง 
 299/1  หมู่ 5  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา 
 377  ถ.บา้นหมอ้  แขวงวงับูรพาภิรมย ์ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาธนบุรี 
 868  ถ.จรัญสนิทวงศ ์ ซอย 13  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ  10600 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างธนบุรี 
 ถ.เชียงใหม่  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ  10600 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างนครหลวง 
 จรัญสนิทวงศ ์ 68  เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ  10700 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ 
 336  ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  10280 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 
 259  หมู่  8  รัตนโกสินทร์ 200ปี  ต.บางบ่อ  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ 10560 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างสมุทรปราการ 
 274  ถ.สุขมุวทิ  ต.ปากน ้า  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270 
   

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพพระสมุทรเจดีย  ์
 143  หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผา่  อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ  10290 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพไทรนอ้ย 
 ถ.ฤชุพนัธ์ุ  ต.ราษฎร์นิยม  อ.ไทรนอ้ย  จ.นนทบุรี  11150 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคปทุมธานี 
 ต.บา้นกลาง  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคธญับุรี 
 109  หมู่ 3  ต.บึงน ้ารักษ ์ อ.ธญับุรี  อ.ธญับุรี  จ.ปทุมธานี  12110 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัศูนยฝึ์กอบรมวศิวกรรมเกษตร 
 ต.บางพนู  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยีบางกะปิ 

190/1  รามค าแหง  ซอย 68  ถ.  สุขาภิบาล 3  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ   
          กรุงเทพมหานคร  10240   

 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยช่ีางอุตสาหกรรมกรุงเทพ 
 38  ซอย 28  ถ.รามค าแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัศรีวฒันาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยนีานาชาติ  
 29  ซอย  64/1 (วฒันาสมบติั)  ถ.สุขมุวทิ  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  

กรุงเทพมหานคร  10260 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยกีรุงเทพ 
 2525  ซอย  97/1 (แสงตะวนั)  ถ.สุขมุวทิ  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง   
  กรุงเทพมหานคร  10260 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม (ช่างกลสยาม) 
 46/9  ถ.จรัญสนิทวงศ ์ แขวงวดัท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  10600 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครู 

57/2  หมู่ 2  ซอย 110  ถ.เพชรเกษม  แขวงหนองคา้งพลู  เขตหนองแขม  
กรุงเทพมหานคร  10160 

 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพระรามหกเทคโนโลยี 
 686  ถ.จรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิควิทยา 
 588/23  ซอย 4  ถ.ประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ 
 279  หมู่ท่ี 3  ถ.ริมคลองประปา  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพพณิชยการ 
 4/10  ถ.ประชาราษฎร์สาย 1  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร  10800 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเซนตจ์อห์นเทคโนโลยี 
 1110/8  ถ.วภิาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัช่างฝีมือปัญจวทิยา 
 942/1  ซอย 18  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยกีรุงธน 
 4/12  ซอย 98  ถ.เพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานค 10160 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัรัตนโกสินทร์เทคโนโลยี 

95/151  ซอย 3 ถ. แจง้วฒันะ  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
    

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยดุีสิต 
 65/4  ซอยเปรมฤทยั 3  ถ.รามอินทรา ก.ม.9  แขวงคนันายาว  เขตคนันายาว 

กรุงเทพมหานคร  10230 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัมีนบุรีโปลีเทคนิค 
 5/1  ซอยสามวา ถ. สามวา  แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 10510 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนต์ 

186/48  หมู่ท่ี 6  ถ.กาญจนาภิเษก  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยเีปรมฤทยั 
 21  หมู่ท่ี 9  ถ.เทพารักษ ์ ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัไทย-ไตห้วนัเทคโนโลยี 
 46/2  ถ.บางพลี-ก่ิงแกว้  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ. สมุทรปราการ  10540 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ 
 20/29  ซอยวดับวัขวญั (งามวงศว์าน 23)  ถ.งามวงศว์าน  ต.บางเขน  อ.เมืองนนทบุรี   

จ.นนทบุรี  11000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพฒันวทิยบ์ริหารธุรกิจ 
 70  หมู่ท่ี 5  ถ.สนามบินน ้า  ต.ท่าทราย  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000 
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ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยแีหลมทอง 
 16  ถ.คลองวดัโส  ต.บางปรอก  อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  12000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี 
 16/10  ถ.ปทุมสัมพนัธ์  ต.บางปรอก  อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  12000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอียธุยา 

หมู่ท่ี 2  ต.คลองตะเคียน  อ.พระนครศรีอยธุยา  จ.พระนครศรีอยธุยา  13000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้
 17/13  ถ.ประตูชยั  ต.ท่าหิน  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี 15000 
      

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยลีพบุรี 
 237  ถ.นารายณ์มหาราช  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี  15000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง 
 555  หมู่ 2  ต.หนองม่วง  อ.หนองม่วง  จ.ลพบุรี  15170 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัโปลีเทคนิคสระบุรี 
 223  ถ.พิชยัรณรงคส์งคราม  ต.ปากเพรียว  อ.เมืองสระบุรี  จ.สระบุรี  18000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชมไทย-เยอรมนัสระบุรี 
 230  ถ.พระพายพั ต. แก่งคอย  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี 18000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยชีลบุรี 

80/90  ถ.สุขมุวทิ  ต.เสมด็  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัวศิวกรรมเทคโนโลยบีริหารธุรกิจ 
 89  หมู่ 8  ถ.ชลบุรี-บา้นบึง  ต.หนองรี  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000 
 

DPU



98 

 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัไทยอิโตะเทคโนโลย ี(พทัยา) 
 310  หมู่ท่ี 6  ซอยลบัแล  ถ.สุขมุวทิ  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อีเทค) 
 231  หมู่ 2  ถ.สุขประยรู  ต.หนองต าลึง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัวศิวกรรมแหลมฉบงั 
 11  ถ.สุขมุวทิ  ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยแีหลมฉบงั 
 75/2  หมู่ท่ี 10  ถ.สุขาภิบาล 10  ต.ทุ่งสุขลา  อ. ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีราชา 
 12/19  หมู่ท่ี 2  ถ.สุขมุวทิ  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี 
 309  หมู่ 5  ถ.สุขมุวทิ  ต.เชิงเนิน  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  21000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัโปลีเทคนิคระยอง 
 299/1  หมู่ท่ี 5 ถ. สุขมุวทิ  ต.เชิงเนิน  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  21000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยรีะยองเฉลิมพระเกียรติ 
 333  หมู่ 3  ถ.สุขมุวทิ  ต.วงัหวา้  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัวศิวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวนัออก 
 594  ถ.จนัทบุรี-สระแกว้  ต.ปะตง  อ.สอยดาว  จ.จนัทบุรี  22180 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีวรการ 
 44  ถ.สวรรคป์ระศาสน์  ต.หนา้เมือง  อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 
 

DPU



99 

 

 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
3/48  ซอย 5  ถ.ศรีโสธรตดัใหม่  ต.หนา้เมือง  อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 

 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ 
 25  หมู่ 7  ถ.สุวนิทวงศ ์กม.66  ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมืองฉะเชิงเทรา   

จ.ฉะเชิงเทรา  24000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยี 
 1/3  หมู่ 4  ถ.นครราชสีมา-ฉะเชิงเทรา  ต.กบินทร์  อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี  25110 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยนีครกบินทร์ 
 82  หมู่ท่ี 16  ต.เมืองเก่า  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  25240 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยวีรีพฒัน์ 
 386/4  หมู่ท่ี 4  ต.นครนายก  อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก  26000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยสีระแกว้ 
 337  หมู่ท่ี 1  ถ.สุวรรณศร  ต.ศาลาล าดวน  อ.เมืองสระแกว้  จ.สระแกว้  27000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอีรัญประเทศ 
 145  หมู่ท่ี 1  ต.บา้นด่าน  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว้ 27120 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอีาชีวศึกษา 
 149/1  หมู่ท่ี 4  ถ.มิตรภาพ-หนองคาย  ต.บา้นโพธ์ิ  อ.เมืองนครราชสีมา  

จ.นครราชสีมา  30310 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอีาชีวศึกษานครราชสีมา 
 11  ถ.มิตรภาพ  ต.บา้นโพธ์ิ  อ.เมืองนครราชสีมา  จ. นครราชสีมา  30310 
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ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์นครราชสีมา 
 77/1  หมู่ท่ี 4  ถ.มิตรภาพ  ต.บา้นใหม่  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 30000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัรัตนเทคโนโลยี 
 368/1  ถ.วงษม์ณีอุทิศ  ต.ล าปลายมาศ  อ.ล าปลายมาศ  จ. บุรีรัมย ์ 31130 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยรัีกไทย 
 หมู่ท่ี 7  ถ.โชคชยั-เดชอุดม  ต.หนองก่ี  อ.หนองก่ี  จ.บุรีรัมย ์ 31210 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรินทรศึกษา 
 2/3  ถ.ปอยปริง  ต.ในเมือง  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์  32000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวศิวกรรม 
 ถ.ชยัสวสัด์ิ  ต.เมืองใต ้ อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  33000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีสะเกษ 
 0049/2  ถ.ศรีวเิศษ  ต.เมืองเหนือ  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  33000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 
 48  ถ.ศรีอุทุมพร  ต.ก าแพง  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ  33120 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัโปลีเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 749/1  ถ.ชยางกรู  ต.ในเมือง  อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  34000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัไฮเทคโปลีเทคนิคยโสธร 
 7/11 บา้นบาก  ถ.แจง้สนิท  ต.ส าราญ  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยภีูเขียว 
 199  หมู่ท่ี 17  ถ.ภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์  ต.ผกัปัง  อ.ภูเขียว  จ.ชยัภูมิ  36110 
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ผูอ้  านวยการวทิยาลยัดอนสารเทคโนโลย ี
 214  หมู่ท่ี 8  ต.ทุ่งนาเลา  อ.ดอนสาร  จ.ชยัภูมิ  36180 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาดอนสาร 
 169  หมู่ท่ี 7  ต.ดงบงั  อ.ดอนสาร  จ.ชยัภูมิ  36180 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัโปลีเทคอ านาจเจริญ 
 141/1  หมู่ท่ี 9  ถ.อรุณประเสริญ  ต.บุ่ง  อ.เมืองอ านาจเจริญ  จ.อ านาจเจริญ 37000 
 

ผูอ้  านวยการเทคโนโลยพีิชญบณัฑิต 
 171/1  ถ.วจิารณรังสรรค ์ ต.หนองบวั  อ.เมืองหนองบวัล าภู  จ.หนองบวัล าภู  39000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาร์เค-เทคอินเตอร์เนชัน่แนลเทคโนโลยหีนองบวัล าภู 
 64  ต.นากลาง  อ.นากลาง  จ.หนองบวัล าภู  39170 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยธุีรกิจอาชีวะ 
 9/99  หมู่ท่ี 13  ถ.กสิกรทุ่งสร้าง  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  40000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 200  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  40000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัโปลีเทคนิคอุดรธานี 
 98  ถ.อ าเภอ  ต.หมากแขง้  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี  41000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัช่างกลอุดรธานี 
 75/22  ซอยจินตคาม  ถ.ทหาร  ต.หมากแขง้  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี  41000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชธานี 
 293  ถ.เล่ียงเมืองบา้นจัน่  ต.หนองบวั  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี  41000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอีีสานเหนือ 
 140  หมู่ท่ี 11 บา้นดงไร่  ต.นาข่า  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี  41000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยภีูมิพิชญ 
 317  หมู่ท่ี 13  ต.เมืองเพีย  อ.กุดจบั  จ.อุดรธานี  41250 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยวีงัสามหมอ 
 ต.วงัสามหมอ  อ.วงัสามหมอ  จ.อุดรธานี  41280 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยเีอเชียหนองคาย 
 152  หมู่ท่ี 7  ถ.มิตรภาพ  ต.ค่ายบกหวาน  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  43100 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยโีพนพิสัย 
 56  ถ.โพนพิสัย-เฝ้าไร่  ต.จุมพล  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย  43120 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจรักไทย  สาขาท่าบ่อ 
 76  หมู่ท่ี 6  ถ.ท่าบ่อ-หนองสองหอ้ง  ต.บา้นเด่ือ  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัร้อยเอด็เทคโนโลยี 
 86/1  ถ.รณชยัชาญยทุธ  ต.ในเมือง  อ.เมืองร้อยเอด็  จ.ร้อยเอด็  45000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยกีมลาไสย 
 140  หมู่ท่ี 2  ถ.ขอนแก่น-โพน  ต.หนองแปน  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธ์ุ  46130 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัไท-เทค กาฬสินธ์ุ 
 113  หมู่ท่ี 2  ถ.หว้ยเมก็-ท่าคนัโท  ต.หว้ยเมก็  อ.หว้ยเมก็  จ.กาฬสินธ์ุ  46170 
  
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยที่าคนัโท 
 23  หมู่ท่ี 6  ต.กุงเก่า  อ.ท่าคนัโท  จ.กาฬสินธ์ุ  46190 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือสกลนคร 
 228  หมู่ท่ี 15  ถ.สกลนคร-กาฬสินธ์ุ  ต.หว้ยยาง  อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคช่างกลสกลนคร 
 50  หมู่ท่ี 4  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยสีวา่งแดนดิน 
 181  หมู่ท่ี 18  ถ.นิตโย  ต.สวา่งแดนดิน  อ.สวา่งแดนดิน  จ.สกลนคร  47110 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยนีครพนม 
 303  ถ.ชยางกรู  ต.ท่าคอ้  อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม  48000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม 
 107  ถ.นครพนม-ศรี  ต.เวนิพระบาท  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  48120 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีสงคราม 
 175  หมู่ท่ี 2  ถ.ศรีสงคราม-บา้นแพง  ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  48150 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยมุีกดาหาร 
 136  ถ.ววิชิสุรการ  ต.มุกดาหาร  อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร  49000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยเีอเชีย 
 128  ถ.ออ้มเมือง(มหิดล)  ต.หนองหอย  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเมโทรเทคโนโลยี 
 24  ซอย 2  ถ.ลอยเคราะห์  ต.ชา้งคลาน  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50100 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพายพัเทคโนโลยแีละบริหารธุรกิจ 
 262  หมู่ท่ี 6  ถ.เชียงใหม่-พร้าว  ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50210 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยวีคิทอเรียนเชียงใหม่ 
 291  ถ.เลียบคลองชลประทานท่ี 22  ต.หารแกว้  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัธนาเทคโนโลยเีชียงใหม่ 

1 หมู่ท่ี 2  ซอย 37  ถ.เทศบาล  ต.เวยีง  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัล าปางเทคโนโลยี 
 443  ถ.ล าปาง-เด่นชยั  ต.พระบาท  อ.เมืองล าปาง  จ.ล าปาง  52220 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเถินเทคโนโลยพีณิชยการ 
 192/1  หมู่ท่ี 12  ถ.พหลโยธิน  ต.ลอ้มแรด  อ.เถิน  จ.ล าปาง  52160 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยกีรุงธนเชียงราย 
 129  ต.ป่าออ้ดอนชยั  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  57000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาแม่สาย 
  7 ถ.พหลโยธิน  ต.เวยีงพางค า  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  57130 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคเหนือ 
 919  ถ.พหลโยธิน  ต.นครสวรรคต์ก  อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค ์ 60000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยนีครสวรรค์ 
 133  ถ.ธรรมวถีิ  ต.ปากน ้าโพ  อ.เมืองนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์ 60000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยับา้นโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี 

1 ถ.ราษฎร์ร่วมใจ  ต.บา้นโป่ง  อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี  70110 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวะดอนบอสโกบา้นโป่ง 
 24  ถ.หลงัสถานีรถไฟ  ต.บา้นโป่ง  อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี  70110 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยกีาญจนบุรี 
 61  ถ.บวร  ต.บา้นเหนือ  อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี  71000 
   

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจกาญจนบุรี 
 293/2  ถ.แสงชูโต  ต.วงัขนาย  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยนีครปฐม 
 27  หมู่ท่ี 13  ต.โพรงมะเด่ือ  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000 
  
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัฐานเทคโนโลยี 
 961 ข-ค  ถ.โรงไฟฟ้า  ต.มหาชยั  อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร  74000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคธุรกิจบณัฑิต 
 50/10  ซอยไทยบณัฑิต  ถ.กะโรม  ต.โพธ์ิเสด็จ  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  

จ.นครศรีธรรมราช  80000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยั จรัสพิชากรอาชีวศึกษา 
 256/16  ถ.ศรีธรรมโศก  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  80000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัศรีนครเทคโนโลยี 
 94  หมู่ท่ี 5  ถ.นคร-ราชภฎั  ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  80280 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต(้เอส.เทค) 
 124/1  ถ.ทุ่งสง-หว้ยยอด  ต.ท่ีวงั  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  80110 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณพณิชยการ 
 144  ถ.สุนอนนัต ์ ต.ปากพนงัฝ่ังตะวนัออก  อ.ปากพนงั  จ.นครศรีธรรมราช  80140 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการสิชล 
 23/2  หมู่ท่ี 1  ถ.นครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ต.เสาเภา  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช 80340 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคพณิชยการนครกระบ่ี 
 150  ถ.เพชรเกษม  ต.กระบ่ีนอ้ย  อ.เมืองกระบ่ี  จ.กระบ่ี  81000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยักระบ่ีโปลีเทคนิคและบริหารธุรกิจ 
 500  หมู่ท่ี 6  ถ.ริมคลองชลประทาน  ต.เหนือคลอง  อ.เหนือคลอง  จ.กระบ่ี  81130 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัภูเก็ตเทคโนโลย ี
 224/9  ถ.เทพกษตัริย ์ ต.ตลาดใหญ่  อ.เมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  83000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสุราษฎร์เทคโนโลยช่ีาง 
 1  หมู่ท่ี 1  ถ.กาญจนวถีิ  ต.บางกุง้  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสุราษฎร์เทคโนโลยี 
 8/23  ซอยศรีวชิยั 59  ถ.ศรีวิชยั  ต.มะขามเต้ีย  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ 
 6/8  ซอยชนเกษม41  ถ.ชนเกษม  ต.มะขามเต้ีย  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีวชิยัสุวรรณภูมิ 
 13  ซอยช่างกล  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าขา้ม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  84130 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยดีารากร 
 60  ถ.เรืองราษฎร์  ต.เขานิเวศน์  อ.เมืองระนอง  จ.ระนอง  85000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัวชิราโปลีเทคนิค 

1 ถ.ทะเลหลวง  ต.บ่อยาง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสงขลาเทคโนโลยี 
 175  ถ.ราษฎร์อุทิศ 1  ต.เขารูปชา้ง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัช่างกลภาคใตเ้ทคโนโลยี 
 ถ.พลพิชยั  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคพณิชยการสยาม 
 158  ถ.ตรัง-ปะเหลียน  ต.บา้นควน  อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง  92000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัโปลีเทคนิคตรัง 
 45  หมู่ท่ี 6  ถ.บางรัก-ควนชนั  ต.โคกหล่อ  อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง  92000 
   

ผูอ้  านวยการวทิยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา 
 197  ถ.เพชรมาตุคลา  ต.มะเริง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพณิชยการบางนา 
 57/471  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพณิชยการอินทราชยั 
 467  ซ.รามค าแหง  39  เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ 
 11  หมู่  6  ถ.เลียบคลองสอง  แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ  10510  
   

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ 
 ซ.ลาดพร้าว  101  แขวงคลองจัน่  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 
 939  ถ.จรัญสนิทวงศ ์ 13  แขวงคูหาสวรรค ์ เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัวบิูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา 
 36/9  หมู่ท่ี  4  ซ. 39  ถ.รามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220  
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 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจ 
 2569  ถ.รามค าแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพณิชยการเอเชีย 
 288  หมู่ท่ี  1  ซ.พฒันาชนบท 4  ถ.ร่มเกลา้ 1  แขวงคลองสองตน้นุ่น   

เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ  10520 
 
 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพณิชยการราชด าเนิน 
 378  ซ. 42 (ทวธีาภิเศก)  ถ.อิสระภาพ  แขวงวดัอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ  10600 
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ประวตัินักวจิัย 
 
ช่ือผูว้จิยั  นายนพดล  สุตนัติวณิชยก์ุล 
 
การศึกษา :  2538   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
 
ผลงานทางวชิาการ :  2543   บทความ “การเลือกตั้งผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร :  
  กา้วแรกโพลลม์หาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย”์ 
  สุทธิปริทศัน์ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 44 กนัยายน – ธนัวาคม 2543 
 :  2545   เอกสารประกอบการสอนวชิาธุรกิจชุมชนศึกษา(ร่วมเขียน) 
 :  2546   เอกสารค าสอนวชิาชีวติกบัสังคม (ร่วมเขียน) 
 :  2547   ต าราวชิาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (ร่วมเขียน) 
 
ผลงานวจิยั :  2547   การพฒันาชนบทในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย  
  (ทุนอุดหนุนการวจิยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัทิตย)์  
  หวัหนา้โครงการวจิยั 
 :  2555 เอกสารประกอบการสอนวชิามนุษยก์บัสังคม เศรษฐกิจและ 
  การเมือง (ร่วมเขียน) 
 
ต าแหน่งการบริหาร :  2540   รักษาการหวัหนา้แผนกบริการกีฬา ศูนยกี์ฬา มหาวทิยาลยั 

  ธุรกิจบณัฑิตย ์
 :  2539 – 2548  หวัหนา้กลุ่มวชิาการเมืองเศรษฐกิจและสังคม  
  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

  :  ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ าหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   คณะศิลปศาสตร์และ 
  วทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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