
 
 

ผลการด าเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(Northeastern Economic Corridor : NEEC) 
 

1. จัดท าศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 



๒ 
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2. จัดท าเว็บไซต์ 

ศูนย์ข้อมูลกลางประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผ่าน เว็บไซต์ : http://www.neec-vec.com 

 

 
 
 

3. จัดท าข้อมูลกลาง 
3.1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
3.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 ข้อมูลนักเรียน 
3.4 ข้อมูลด้านความต้องการก าลังคน (Demand) และการผลิตก าลังคน (Supply) 
3.5 ข้อมูลสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในกลุ่มความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมกลุ่ม  

First S-curve และ New S-curve 
3.6  ข้อมูลผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเปิดสอนกลุ่มความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม

กลุ่ม First S-curve และ New S-curve 
 

 
 
 

 
 

http://www.neec-vec.com/
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สถานทีต่ั้ง : วิทยาลัยเทคนคิร้อยเอ็ด 

ศูนย์ประสานงานหลัก วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
ท่ีอยู่: 1 ถ.เทวิภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 

โทรศัพท์ : 043-516708   แฟกซ์ : 043-516708 
Website: www.retc.ac.th Email : neec@gmail.com 

 

 
 

 

http://www.retc.ac.th/
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ความเป็นมาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(NEEC TVBT Career Center) 
 จากนโยบายของรัฐบาล  ท่ีก าหนดให้มีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา มีการ
สนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ลงในทุน ๑๐ อุตสาหกรรม โดยเน้นฐานการลงทุนอยู่ใน ๕ จังหวัด
ดังกล่าว โดยยกระดับพื้นท่ีดังกล่าวให้เป็นเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจของภูมิภาค มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน สนับสนุนอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีช้ันสูงนักท่องเท่ียว 

จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดความ
ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการผลิต ส่งเสริม และพัฒนาก าลังคน เพื่อให้เป็นแรงงานท่ีสอดคล้อง 
กับ ๑๐ อุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตก าลังแรงงาน  และเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพื้นท่ี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว  ก าหนดให้จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี 

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพื้นท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย 5 ศูนย์
ประสานงาน NEEC คือ 1. ศูนย์ประสานงาน NEEC จังหวัดร้อยเอ็ด 2. ศูนย์ประสานงานNEEC จังหวัด
อุดรธานี   3. ศูนย์ประสานงานNEEC จังหวัดสกลนคร 4. ศูนย์ประสานงานNEEC จังหวัดอุบลราชธานี  
และศูนย์ประสานงานNEEC จังหวัดนครราชสีมา 

แต่ละส่วนประกอบด้วย ๕ ฝ่าย ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลกลาง  ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐาน
อาชีพ  ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ  ฝ่ายส่งเสริมการมีงานท า  และฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา  นอกจาก ๕ ฝ่ายดังกล่าวแล้ว  ยังมีท่ีปรึกษาจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนอาชีวศึกษา  ผู้แทนสถานประกอบการขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ่  นิคม
อุตสหกรรมในพื้นท่ี ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด  สภาอุตสาหกรรม  จัดหางานจังหวัด  สถิติจังหวัด  หอการค้าจังหวัด  ศึกษาธิการ 
ภาค 12 ศึกษาธิการจังหวัด  และท่ีปรึกษาการบริหารโครงการประจ าส านักประจ าส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

เพื่อเป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลรองรับความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ  
โดยด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นท่ีทุกภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา สนับสนนุเขตพื้นที ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (Innovative 
Workforce) สนับสนุนการพัฒนาเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัตถุประสงค์ 

๑. ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากลรองรับการพัฒนาเขตพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒. เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ นิสัยอุตสาหกรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคล้องกับการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓. ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของภาคการผลิตและบริการในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๔. เพิ่มขีดความสามารถ คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ 
รองรับการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการพัฒนาภาคการผลิตและบริการในยุคประเทศไทย ๔.๐ 
เป้าหมายการพัฒนา 
 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลรองรับความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรม ๔.๐ และภาคบริการ โดยด าเนินการภายใต้
ความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นท่ีทุกภาคส่วน 
แนวคิดในการพัฒนา 

๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาการผลิตและพัฒนาก าลังคนในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ประเด็นท้าทาย 

๒. ประเมินความต้องการของสถานประกอบการ ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยเปรียบเทียบอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ก าลังคน รายกลุ่ม/สาขาการ
ลงทุน 

๓. วางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการ การค้าและการลงทุนในพื้นท่ีครอบคลุมสาขาด้านการพัฒนาการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๔. ก าหนด Road Map การท างาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยจัดล าดับความส าคัญ          
 ๑) ระยะส้ัน ๓-๖ เดือน   
 ๒) ระยะปานกลาง ๑ – ๒ ปี   
 ๓) ระยะยาว ๓ – ๕ ปี 
๕. จัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในพื้นท่ี 
๖. ผลักดันกลไกด้านมาตรฐานอาชีพในแต่ละกลุ่ม/สาขาอาชีพเพื่อก ากับคุณภาพผู้ส าเร็จ

อาชีวศึกษาเช่ือมโยงการมีงานท าและค่าตอบแทน 
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ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 

๑. ศูนย์ประสานงานหลัก  ต้ังอยู่ท่ีวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
๒. ศูนย์ประสานงานย่อยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
๓. ศูนย์ประสานงานย่อยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
๔. ศูนย์ประสานงานย่อยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
๕. ศูนย์ประสานงานย่อยวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ ๑)   เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ นิสัยอุตสาหกรรม ภาษา ICT เทคโนโลยี
และนวัตกรรม คุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์ไทย และความสามารถ ในการปรับตัวต่อ
การเปล่ียนแปลงท่ีสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับอาชีวศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์ ๑)   ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ Super Cluster/Cluster, New Engine of 
Growth เน้นหลักสูตรเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ลดการจัดหลักสูตรท่ีไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ) 

๒)   ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน น านวัตกรรมการสอนใหม่ๆ มาปรับใช้ เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ เช่ือมโยง องค์ความรู้ใหม่เข้าสู่ห้องเรียน และใช้มาตรฐานอาชีพ
เป็นกลไกในการควบคุม คุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาในแต่ละอาชีพ/กลุ่มอาชีพ 

๓)   เพิ่มหลักสูตรฝึกอบรมท่ีเป็นทักษะเฉพาะทาง (Intensive Short Course Training 
Program) แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง/สาขา 

๔) เพิ่ม/ขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีในสาขาเป้าหมาย 
๕) จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์พัฒนาทักษะเฉพาะทาง ร่วมกับสถานประกอบการ และ

จัดหาผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา วิชาชีพขั้นสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ ๑)  เตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้กับกลุ่มคนในกลุ่ม NEEC ทุกช่วงวัย 
๒)  ต่อยอดทักษะก าลังคนในสถานประกอบการ (Re-skill) ให้มีทักษะอาชีพสอดคล้องกับ   

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๔.๐ 
๓) แก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูเร่งด่วน และยกระดับคุณภาพครู ครูฝึกในสถาน

ประกอบการให้เป็นครู ๔.๐ สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง ใน NEEC 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ ๑)   สร้างแรงบันดาลใจด้านการเรียนอาชีวศึกษาเพื่อจูงใจ ให้นักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาให้     

ได้ก าลังคนมากขึ้น เพียงพอ ต่อความต้องการตลาดแรงงาน NEEC 
๒) ส่งเสริมนิสัยการท างานควบคู่กับการเรียน ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน และประกัน

การมีงานท าของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาในพื้นท่ี 
๓)  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ส่ิงอ านวยความสะดวก นักศึกษาทวิภาคี ต่างพื้นท่ี เข้า

ฝึกประสบการณ์อาชีพ ในสถานประกอบการกลุ่ม NEEC รวมทั้งการส่งเสริมการมีงาน
ท าในพื้นท่ี 

๔)   สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสอน การแนะน าทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตของคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์  ๑)  สร้างนิสัยผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาในด้านการใช้ทรัพยากร ความปลอดภัยในการท างาน 
จรรยาบรรณอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้บริโภค และการท างานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การขับเคลื่อนธุรกิจ  เศรษฐกิจประเทศด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ 

กลยุทธ์  ๑)   เสริมสร้างศักยภาพสถานศึกษาให้มีความพร้อมด้านทรัพยากรให้กับสถานศึกษา ให้เป็น     
   สถานศึกษา ๔.๐ และ Digital College รองรับการพัฒนา NEEC 

๒)   ปรับระบบฐานข้อมูลด้าน Demand และ Supply โดยใช้กลไกประชารัฐ เพื่อวาง
แผนการจัดอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓) ปรับระบบความร่วมมืออาชีวศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริม
ศักยภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล อาทิ เยอรมัน ญี่ปุ่น  ออสเตรีย จีน ฯลฯ ให้
สอดคล้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ สถานศึกษา และขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิ
ภาคี 

๔) สนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาท างานร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ผลิตก าลังคน ท่ีตรงกับความต้องการ 

๕) ปรับบทบาทอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างเพื่อเป็น
ศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้บริการสถานประกอบการ
ในแต่ละจังหวัด 

๖) จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเฉพาะพื้นท่ีพัฒนาพิเศษ 
NEEC (NEEC Vocational Career Center) เพื่อเป็นศูนย์อ านวยความสะดวกด้าน
ก าลังคน รองรับปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 

๗) ทบทวนและปรับโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ให้มีความยืดหยุ่นสนับสนุนการผลิต
และพัฒนาก าลังคน ในภาคการผลิตและบริการ กระจายอ านาจการจัดอาชีวศึกษา สู่
พื้นท่ีให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

๘) ทบทวนค่าใช้จ่ายรายหัวในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๔.๐ ปรับระบบการลงทุนใน
การจัดอาชีวศึกษาในพื้นท่ี NEEC โดยใช้ Demand Side Financing 



๘ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

๙) ปรับระบบการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางมาถ่ายทอดองค์
ความรู้ใหม่ๆ 

 
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
๓. แสวงหาความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากวิทยากรมืออาชีพ การศึกษาดูงานแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เพิ่มทักษะบุคลากรในต่างประเทศ 
๔. สร้างเครือข่ายด้านการอาชีวศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือในภูมิภาคอาเซียนตาม

มาตรฐานสากล  เพื่อรองรับเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) 
๕. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมใหม่ 

ปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จ 
๑. ข้อมูลความต้องการก าลังคนเชิงปริมาณและคุณภาพของสถานประกอบการตามต าแหน่งงาน 
๒. งบประมาณเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงการผลิตและพัฒนา

ก าลังคนกลุ่ม/สาขาอาชีพใหม่ อาทิ ห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขา การ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ การพัฒนาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ การจัดหาผู้เช่ียวชาญ และส่ิง
อ านวยความสะดวก 

๓. ความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นท่ี ในการสนับสนุนการถ่านทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากผู้เช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มอาชีพ และการมีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษา
ทวิภาคี 

๔. โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านอาชีพของผู้เรียน 
๕. ระบบสนับสนุนท่ีมีความยืดหยุ่นสูงเชิงบริหารจัดการและวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะผู้เรียน

และประชาชนในภาคแรงงาน 
๖. การบูรณาการการท างานร่วมกันในพื้นท่ี 

 
การด าเนินงานของศูนย์ NEEC 
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

1. ศึกษาข้อมูลการด าเนินการของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาหลัก 
EEC (ภาคเขตการพัฒนาพิเศษ) ภาคตะวันออก  

2. ศึกษาการด าเนินงานโครงสร้างการบริหาร ท้ัง 5 ฝ่าย ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาหลัก EEC (ภาคเขตการพัฒนาพิเศษ) ภาคตะวันออก 
๑. ฝ่ายข้อมูลกลาง มีหน้าท่ี 
    - ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา 
    - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side) 
เพื่อวางแผนก าลังคนในกลุ่ม NEEC 
๒. ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ มีหน้าท่ี 
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    - ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ผลิตและพัฒนาก าลังคน ในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการ 
    - พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ ร่วมกับสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา 
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ ผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0 
๓. ฝ่ายส่งเสริมระดมทรัพยากรและความร่วมมือ มีหน้าท่ี 
    - สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
    - ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ 
    - บริหารจัดการก าลังคนอาชีวศึกษาในพื้นท่ี NEEC และต่างพื้นท่ีเพื่อให้ก าลังคน
อาชีวศึกษาใน NEEC มีเพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการ 
    - บริหารจัดการระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนสวัสดิภาพ และสวัสดิการ 
    - พัฒนาครูและบุคลากร 
    - จัดต้ังกองทุนช่วยเหลือผู้เรียนอาชีวศึกษา 
๔. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาให้สอดคล้องการมีงานท า มีหน้าท่ี 
    - ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานท าและการมีรายได้ระหว่างเรียน 
    - ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจท่ีใช้วัตกรรม 
    - Job Matching 
๕. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มีหน้าท่ี 
    - ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในพื้นท่ีเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

3. ออกแบบและสร้างอาคารและห้องส านักงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาหลัก  NEEC 

4. ศึกษาระเบียงเศรษฐกิจ Firth S-cure/NEW S-cure 
5. ศึกษาด้านหลักสูตร มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการณ์ในอดีต 

ปัจจุบันที่ด าเนนิการ 

1. ศึกษาข้อมูลสถานประกอบการณ์ในเขตพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. น าเข้าข้อมูล  Demand (ความต้องการของ สถานประกอบการ)   Supply (ก าลังในการผลิต)  

ด้วยข้อมูล Big Data  
3. ศึกษาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับ (ความต้องการของ สถานประกอบการ)    เขตพื้นท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
4. ด าเนินการประสานงานกับศูนย์ประสานงานย่อยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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5. ด าเนินการท ายุทธศาสตร์ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการณ์ในท้องถิ่น 
7. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี  
8. จัดหาเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานในแต่ละฝ่าย 
9. สร้างส านักงานศูนย์ประสานการผลิตและพัฒนาก าลังก าลังคนอาชีวศึกษา  

อนาคตที่ต้องด าเนินการต่อไป 

1. ศึกษาข้อมูลสถานประกอบการณ์ และอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นในอนาคต  
2. สร้างความรู้ความเข้าใจกับสถานประกอบการณ์ ในการให้ข้อมูล 
3. รวบรวมสถานประกอบการณ์ พร้อมท า MOU กับงานศูนย์ประสานงานก าลังคนอาชีวศึกษา 

NEEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องเกี่ยวอุตสาหกรรมใหม่ ตาม First S-curve 

New S-Curve  
5. ศึกษาความต้องการด้านบุคลากรของสถานประกอบการณ์ ด้านอุตสาหกรรมใหม่ ให้

สอดคล้องกับการด าเนินหลักสูตร 
6. พัฒนาโปรแกรม Big Data ให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน   
7. จัดการอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาจากบุคลากรท่ีมีความเช่ียว จากสถานประกอบการณ์ 

เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านแรงงาน สถานประกอบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
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แผนการด าเนินงานศูนยป์ระสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ท่ี รายการ 
ปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. 
จัดต้ังหน่วยประสาน Vocational 
Career 

     

2. 
ปรับปรุง/พัฒนา หลักสูตร EEC 
สนับสนุน New Engine of Growth 

     

3. 
วิเคราะห์ Database of Suppy & 
Demand 

     

4. จัดต้ังศูนย์เฉพาะทาง Industrial 4.0      

5. 
เตรียมความพร้อมครูอาชีวะ 4.0 ครู
ฝึกในสถานศึกษาประกอบการ จัดหา
ผู้เช่ียวชาญ 

     

6. พัฒนา Central Lab      

7. 
ขยายและยกระดับมาตรฐาน
อาชีวศึกษาทวิภาคีกับสถาน
ประกอบการ NEEC 

     

8. 
ยกระดับคุณภาพการสอน การฝึก
ทักษะ 

     

9. 
Bench Mark ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษากับ
มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสากล 

     

10. 
เพิ่มศักยภาพสถานศึกษา 4.0 และ 
Digital College 

     

11. 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
สวัสดิการ ทุนการศึกษา(เฉพาะสาขา) 
การมีงานท า ในNEEC 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
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๑๓ 
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๑๔ 
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ข้อมูลผู้เรียนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

ข้อมูลจ านวนขนาดสถานศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งตามขนาด 

 



๑๕ 
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ความต้องการก าลังแรงงาน จ าแนนตามกลุ่มจังหวัด 5 ปี (2560-2564) 

ล าดับ กลุ่มจังหวัด 
รวม 5 ปี (2560-2564) 

ความ
ต้องการ 

ภาค
การศึกษา 

ภาคการ
พัฒนา 

1 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี 
หนองคาย เลย หนองบัวล าภู บึงกาฬ) 

460,241 147,149 313,092 

2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร) 

127,679 32,359 95,320 

3 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์) 

77,684 26,612 51,072 

4 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ)  

122,325 18,720 103,605 

5 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร) 

96,819 51,818 45,001 

ท่ีมา : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 

ความต้องการแรงงานจ าแนกตาม สาขาอุตสาหกรรมและบริการ ปี 2560-2564 
การส ารวจอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายของแต่ละจังหวัด  โดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาจาก

ปัจจัย 6 ประการได้แก่  
1. เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตและมีศักยภาพในการพัฒนา (Sunrise  



๑๖ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

Industry) หรือเป็นภาคส่วนท่ีได้รับการผลักดันจากนโยบายรัฐ  ยุทธศาสตร์ระดับประเทศหรืออาเซียน 
2. เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูง 
3. เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างงานสูง 
4. เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขาดแคลนแรงงาน  ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
5. เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีองค์กรหลัก เช่น  สมาคม  สภาธุรกิจ  หรือองค์กรวิชาชีพ  ท่ีพร้อม 

เป็นเจ้าภาพร่วมด าเนินงานกับ กพร.ปช หรือ กพร.ปจ 
6. เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องพอเพียง  หรือสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อการ 

วิเคราะห์อย่างพอเพียง 
ผลการส ารวจและจัดล าดับอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญเร่งด่วนเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมในท้องท่ี

ท่ีมีความต้องการพัฒนาก าลังแรงงานเพื่อให้มีการใช้งบประมาณในการพัฒนาท่ีสอดคล้องความจ าเป็น
สามารถสรุปได้ 19 อุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดและความต้องการแรงงาน ดังนี้ 

1. เกษตรกรรม  ประมง  และปศุสัตว์ 
2. อุตสาหกรรมการผลิต 
3. อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
4. ท่องเท่ียวและบริการ 
5. ผลิตภัณฑ์อาหาร แปรรูป 
6. ธุรกิจการค้า  พาณิชย์ 
7. โลจิสติกส์และขนส่ง 
8. ยานยนต์และช้ินส่วน 
9. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
10. วิสาหกิจชุมชน OTOP 
11. ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม 
12. ก่อสร้างและช่างฝีมือ 
13. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกิจ 
14. การค้าชายแดน 
15. อัญมณีและเครื่องประดับ 
16. อาหารและอาหารสัตว์ 
17. ดิจิตอล 
18. โลหะและผลิตภัณฑ์ 
19. การบริการสุขภาพ 

 
ความต้องการก าลังคน  รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (ประเทศไทย 4.0) 

อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) 5 อุตสาหกรรมคือ 
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) 
2. อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ(Affluent, Medical and 

Wellness Tourism) 
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy) 



๑๗ 
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5. อุตสาหรรมแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
 
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 5 อุตสาหกรรมคือ  

1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
2. อุตสาหรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
3. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
4. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 
5. อุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Medical Hub) 

 

 

 

 

ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาในอุตสาหกรรมกลุ่ม First S-Curve และ New S-Curve 
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับ ประเภท 
รวม 5 ปี (2560-2564) 

ความ
ต้องการ 

ภาค
การศึกษา 

ภาคการ
พัฒนา เฉลี่ยต่อป ี

1. 
เกษตรกรรม ประมง  
และปศุสัตว์ 1,168,978 80,937 1,088,041 233,796 

2.. อุตาสาหกรรมการผลิต 910,580 95,820 814,760 182,116 

3. 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร 801,499 59,365 742,134 160,300 

4. ท่องเท่ียวและบริการ 733,130 279,480 453,688 146,626 

5. ผลิตภัณฑ์อาหาร แปรรูป 342,063 109,600 232,463 68,413 

6. ธุรกิจการค้า พาณิชย์ 309,424 94,752 214,672 61,885 

7. โลจิสติกส์และขนส่ง 215,631 91,705 123,926 43,126 

8. ยานยนต์และช้ินส่วน 160,111 57,226 102,885 32,022 

9. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 124,167 51,093 73,074 24,833 

10. วิสาหกิจชุมชน OTOP 80,572 45,098 35,474 16,114 



๑๘ 
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ล าดับ ประเภท 
รวม 5 ปี (2560-2564) 

ความ
ต้องการ 

ภาค
การศึกษา 

ภาคการ
พัฒนา เฉลี่ยต่อป ี

11. ส่ิงทอเครื่องนุ่งห่ม 44,316 11,057 33,259 8,863 

12. ก่อสร้างและช่างฝีมือ 42,915 20,313 22,602 8,583 

13. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกิจ 28,000 0 28,000 5,600 

14. การค้าชายแดน 15,389 10,189 5,200 3,078 

15. อัญมณีและเครื่องประดับ 11,866 2,006 9,860 2,373 

16. อาหารและอาหารสัตว์ 11,802 2,039 9,763 2,360 

17. ดิจิตอล 8,582 1,122 7,460 1,716 

18. โลหะและผลิตภัณฑ์ 7,725 5,275 2,450 1,545 

19. การบริการสุขภาพ 4,290 579 3,711 858 

รวม 5,021,040 1,017,656 4,003,422 1,004,208 

ท่ีมา : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ข้อมูล 5 อันดับสูงสุด ความต้องการของสถานประกอบการ (Demand Side)  

เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 



๑๙ 
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ข้อมูล 5 อันดับสูงสุด การผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา (Supply Side)  
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

เป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลังแรงงาน จ าแนกเป็นรายจังหวัด 

ล าดับ 

เป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคน (คน) 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

รวม 20 จังหวัด 110,264 118,640 145,902 168,865 196,268 

1. นครราชสีมา  8,220 9,740 9,670 9,920 10,620 
2. ชัยภูมิ  9740 10005 10190 10190 10190 
3. สุรินทร์ 2,830 2,905 2,980 3,055 3,130 
4. บุรีรัมย์ 1,310 1,555 1,850 2,105 2,390 
5. ขอนแก่น 1,941 2,033 2,140 2,255 2,369 
6. กาฬสินธ์ุ 4,687 4,715 4,738 4,776 5,003 
7. มุกดาหาร 12,418 13,106 13,844 15,172 16,174 
8. หนองบัวล าภู 2,351 2,570 2,799 3,028 2,907 
9. มหาสารคาม 3,043 3,122 3,199 3,275 3,373 



๒๐ 
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ล าดับ 

เป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคน (คน) 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

รวม 20 จังหวัด 110,264 118,640 145,902 168,865 196,268 

10. อุบลราชธานี 3,953 4,226 4,537 4,952 5,416 
11. ศรีสะเกษ 6,465 6,837 7,217 7,637 8,069 
12. อ านาจเจริญ  1,952 1,952 1,952 1,952 1,952 
13. ร้อยเอ็ด 5,400 5,420 5,360 5,410 5,425 
14. ยโสธร 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 
15. เลย 40,404 44,904 69,876 89,588 113,700 
16. บึงกาฬ 2,225 2,816 2,899 2,987 3,072 
17. สกลนคร 7,925 8,705 8,755 9,305 9,265 
18. อุดรธานี 9,192 10,370 11,734 13,255 14,724 
19. หนองคาย 2,070 2,360 2,690 3,380 4,340 
20. นครพนม 2,060 2,280 2,850 2,890 2,930 

ท่ีมา : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 



๒๒ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

ตารางแสดงความต้องการก าลังแรงงาน และการผลิต (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

ประเภทธุรกิจ รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

กลุ่มจังหวัดท่ี 1 460,241 56,242 63,020 89,998 112,238 138,743 

ท่องเท่ียวและบริการ 124,685 19,711 16,686 22,497 28,484 37,307 
เกษตรกรรม ประมง และ
ปศุสัตว์ 250,392 25,396 32,619 50,684 63,559 78,134 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร 1,650 257 331 344 355 363 

โลจิสติกส์และขนส่ง 47,934 5,317 7,079 9,394 11,938 14,206 

ส่ิงทอเครื่องนุ่งห่ม 8,065 1,357 1,485 1,613 1,741 1,869 

ก่อสร้างและช่างฝีมือ 23,595 3,664 4,160 4,706 5,321 5,744 

ธุรกิจการค้า พาณิชย์ 3,920 540 660 760 840 1,120 

กลุ่มจังหวัดท่ี 2 460,241 22,403 24,091 25,449 27,367 28,369 

ท่องเท่ียวและบริการ 28,770 5,556 5,506 5,756 6,056 5,896 
เกษตรกรรม ประมง และ
ปศุสัตว์ 33,175 6,089 6,469 6,519 7,069 7,029 

โลจิสติกส์และขนส่ง 17,800 3,420 3,485 3,550 3,645 3,700 

อุตสาหกรรมการผลิต 38,184 5,838 6,831 7,494 8,447 9,574 

ธุรกิจการค้า พาณิชย์ 5,260 910 910 1,140 1,140 1,160 

วิสาหกิจชุมชน OTOP 4,490 590 890 990 1,010 1,010 

กลุ่มจังหวัดท่ี 3 77,684 15,071 15,290 15,437 15,716 16,170 

ยานยนต์และช้ินส่วน 1,855 356 363 365 365 406 

ท่องเท่ียวและบริการ 22,945 4,468 4,521 4,583 4,645 4,728 
เกษตรกรรม ประมง และ
ปศุสัตว์ 32,440 6411 6,452 6,413 6,501 6,663 



๒๓ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

ประเภทธุรกิจ รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร 7,694 1,349 1,436 1,531 1,634 1,744 

โลจิสติกส์และขนส่ง 1,363 281 276 274 270 262 

อุตสาหกรรมการผลิต 2,721 540 540 540 540 561 

ส่ิงทอเครื่องนุ่งห่ม 515 101 102 102 103 107 

ก่อสร้างและช่างฝีมือ 2,953 553 574 590 607 629 

ธุรกิจการค้า พาณิชย์ 5,198 1,012 1,026 1,039 1,051 1,070 

กลุ่มจังหวัดท่ี 4 122,325 22,100 23,935 24,690 25,270 26,330 

ยานยนต์และช้ินส่วน 14,600 2,520 3,020 3,020 3,020 3,020 

ท่องเท่ียวและบริการ 15,150 2,670 2,885 3,050 3,215 3,330 
เกษตรกรรม ประมง และ
ปศุสัตว์ 60,105 11,200 11,630 12,110 12,415 12,750 
ผลิตภัณฑ์อาหาร และแปร
รูปอาหาร 13,500 2,200 2,700 2,700 2,700 3,200 

อุตสาหกรรมการผลิต 11,770 2,290 2,370 2,300 2,37 2,370 

ธุรกิจการค้า พาณิชย์ 3,200 420 530 640 750 860 

วิสาหกิจชุมชน OTOP 4,000 800 800 800 800 800 

กลุ่มจังหวัดท่ี 5 96,819 17,920 18,565 19,256 20,091 20,987 

ยานยนต์และช้ินส่วน 4,826 911 946 967 986 106 

ท่องเท่ียวและบริการ 33,150 5,615 6,074 6,551 7,145 7,765 
เกษตรกรรม ประมง และ
ปศุสัตว์ 22,010 4,402 4,402 4,402 4,402 4,402 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร 558 89 90 92 132 155 



๒๔ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

ประเภทธุรกิจ รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ปี 

ผลิตภัณฑ์อาหาร และแปร
รูปอาหาร 505 101 101 101 101 101 

โลจิสติกส์และขนส่ง 90 18 18 18 18 18 

ธุรกิจการค้า พาณิชย์ 33,180 6,284 6,434 6,625 6,807 7,030 

วิสาหกิจชุมชน OTOP 2,500 500 500 500 500 500 
ท่ีมา : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 
4. วางแผนยุทธศาสตร์จัดท าโครงการระยะสั้น  ระยะกลาง  ระยะยาว 

แผนงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
แผนงานระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๖๐) 
๑. พัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดร้อยเอ็ด (NEEC TVET Career Center : ROI-ET) 
๑.๑ จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๑.๒ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.๑ พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศการฝึกประสบการณ์อาชีพ  
๒.๒ เตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ   
๒.๓ จัดอบรมสมรรถนะวิชาชีพระยะส้ันให้กับผู้ว่างงาน บุคคลภายนอก และผู้มีงาน ท าเพื่อยกระดับ

ฝีมือการต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และรองรับ ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New 
S-Curve) 

๒.๔ ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการท้ังภาคการผลิตและบริการในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการก าลังคนในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
  
 
 
 



๒๕ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

โครงการภายใต้แผนงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา สนับสนุนในเขตพืน้ที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

แผนงานระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๖๐-2561) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

แผนงาน ๑ พัฒนาศูนยป์ระสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑.  โครงการจัดต้ังศูนย์

ประสานงานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขต
พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ศูนย์ประสานงานหลัก  
๑ แห่ง และศูนย์
ประสานงานย่อย  
5 แห่ง 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

๒๕๖๐ 

๒.  โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์
ประสานงานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขต
พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

นักเรียน นักศึกษา 
สถานประกอบการและ
บุคคลท่ัวไปรับรู้ ทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 

๒๕๖๐ 

แผนงาน ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑.  โครงการจัดหลักสูตรระยะส้ัน

เปิดอบรมและออกใบรับรอง
คุณวุฒิมาตรฐานวิชาชีพด้าน
มาตรฐานวิชาชีพโดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานรับรอง
มาตรฐานท้ังภาครัฐ และ
เอกชน 

นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลท่ัวไปผู้ท่ี
ท างานอยู่ในสาขา
อาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน ๕๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 
 

๒๕๖๑ 

๒. โครงการท าความร่วมมือกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร 
อาหารและแปรรูป 

สถานประกอบการ 
จ านวน ๑๐ แห่ง/ปี 

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

๒๕๖๑ 

๓. โครงการจัดหลักสูตรระยะส้ัน
ด้านกระบวนการพฒันาการ
ผลิตยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์ 
จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

นักศึกษา และแรงงาน
ในสถานประกอบการ
ด้านปิโตรเคมี จ านวน  
๑๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

๒๕๖๑ 

๔. โครงการจัดทดสอบมาตรฐาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการ
รับรองจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ และสถานประกอบการ
หน่วยงานท่ีได้รับรองมาตรฐาน
ท้ังภาครัฐ และเอกชน 

นักเรียน นักศึกษาท่ี
ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา และแรงงาน
ในสถานประกอบการ 
จ านวน ๑,๐๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 

๒๕๖๑ 



๒๖ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

๕. โครงการจัดสอบมาตรฐาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับรองจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ
สถานประกอบการกลุ่มผลิต
ยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์ 

นักศึกษาท่ีก าลังจะจบ
การศึกษา และแรงงาน
ในสถานประกอบการ
ด้านปิโตรเคมี จ านวน 
๒๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

๒๕๖๑ 

๖. โครงการหลักสูตรระยะส้ันด้าน
ปฏิบัติการควบคุม (Operator) 
และซ่อมบ ารุง(Maintenance) 
ในกระบวนการผลิตยานยนต์/
อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

นักศึกษา และแรงงาน
ในสถานประกอบการ
ด้านผลิตยานยนต์/
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
๑๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

๒๕๖๑ 

๗. โครงการจัดหลักสูตรปกติ 
ระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. และ 
ปวส. รองรับ First S-Curve 
และ New S-Curve 

ระดับ ปวช. จ านวน 
๕๐๐ คน/หลักสูตร 
ระดับ ปวส. จ านวน 
๑,๐๐๐ คน/หลักสูตร 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

๒๕๖๑ 

๘. โครงการเปิดสอนและฝึกอบรม
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์แห่งอนาคต 

เปิดหลักสูตรระดับ 
ปวส. จ านวน ๕๐ คน/
หลักสูตรฝึกอบรม
นักศึกษาและแรงงาน
ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ จ านวน  
๒๕๐ คน/ป ี
 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

๒๕๖๑ 

แผนงาน ๓ การบริหารจัดการ 
๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดท าแผนงานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
สนับสนุนเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

แผนยุทธศาสตร์ท่ี
ประกอบด้วย 
แผนระยะส้ัน 
แผนระยะกลาง 
แผนระยะยาว 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 

๒๕๖๑ 

๒. โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์
ประสานงานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  

    เขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

มีวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานประจ าศูนย์
ประสานงานฯ 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 

๒๕๖๑ 



๒๗ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
๑. เปิดสอนหลักสูตรท่ีมีความสอดคล้องกับการต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีส่งผลต่อปัจจัยการผลิต 
๒. เปิดสอนหลักสูตรในระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)  
๓. จัดหาครุภัณฑ์รองรับหลักสูตร ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) แยกระดับ ปวช. ปวส. 

และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) 

โครงการภายใต้แผนงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา สนับสนุนเขตพืน้ที ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑. โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรม
การพัฒนาก าลังคนด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง
อนาคต เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตาม
นโยบายรัฐบาล จ านวน ๑ 
ศูนย์ 

พัฒนาก าลังคนด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคต เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามนโยบายรัฐบาล 
ผ่านศูนย์ฝึกอบรมและ
ทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต์สมัยใหม่ 

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

๒๕๖๒ 
 

๒. โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรม
และทดสอบระดับช่างเทคนิค
ปฏิบัติการควบคุมและซ่อม
บ ารุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 
๑ ศูนย์ 

ฝึกอบรมและทดสอบ
ระดับช่างเทคนิค
ปฏิบัติการควบคุมและ
ซ่อมบ ารุงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 

๒๕๖๒ 

๓. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติครัวร้อนครัว
เย็น จ านวน ๑ ห้องปฏิบัติการ 

ฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ
ปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติโดยใช้
มาตรฐานครัวร้อนครัว
เย็น 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

๒๕๖๒ 



๒๘ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๔. โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว
และบริการ จ านวน ๑ ศูนย์ 

ฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมและการ
ท่องเท่ียวและบริการ 
ส าหรับรองรับ
อุตสาหกรรม First S-
Curve และ New S-
Cure 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 

๒๕๖๑ 
 

๕. โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบและ
พัฒนาก าลังคนสายปฏิบัติการ
และซ่อมบ ารุงสาขาด้านงาน
เช่ือมและเป็นผู้ตรวจสอบและ
ทดสอบด้านงานเช่ือม จ านวน 
๑ ศูนย์ 

ฝึกอบรมและพัฒนา
ก าลังคนสายปฏิบัติการ
และซ่อมบ ารุงสาขา
ด้านงานเช่ือมและเป็น
ผู้ตรวจสอบและ
ทดสอบด้านงานเช่ือม 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 

๒๕๖๑ 
 

๖. โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรม
และทดสอบภาษาอังกฤษสู่
มาตรฐานสากล English for 
Practice and Training to 
International Standard 
Center 

พัฒนาก าลังคนด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม  
First S-Curve และ 
New S-Cure 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 

๒๕๖๑ 
 

๗. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ 
(Central lab) เพื่อรองรับแผน 
ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะ
ยาว   

ผลิตก าลังคนด้านต่างๆ 
รองรับ (New S-curve ) 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ท้ัง
ส าหรับภาคอุตสาหกรรม
และการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวัน และ  
(First S-curve) 
ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ ๕ 
อุตสาหกรรมเดิม ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคต 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
และการท่องเท่ียว 
 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

๒๕๖๑ 
 
 



๒๙ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๘. โครงการสร้างอาคารฝึก
ปฎิบัติงานพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐ ตรม.  

เพื่อรองรับแผนระยะ
กลาง และระยะยาว 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 

๒๕๖๒ 

๙. โครงการสร้างศูนย์Training 
ผลิตก าลังคนด้านปฏิบัติการ
ควบคุม(Operation) 
กระบวนการผลิตเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ชุมชนวิสาหกิจ
ชุมชุน  

เพื่อรองรับแผนระยะ
กลาง และระยะยาว 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

๒๕๖๒ 

๑๐.โครงการสร้างหอพักพร้อม 
ครุภัณฑ์นักเรียนนักศึกษา 

เพื่อรองรับแผนระยะ
กลาง และระยะยาว 
 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 

๒๕๖๒ 

๑๑.โครงการห้องปฎิบัติการ 
ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ 

ฝึกอบรมพัฒนาท่ีได้
มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลสูงสุด 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 

๒๕๖๒ 

๑๒.โครงการห้องปฎิบัติการแปร
รูปอาหาร 

ผู้เรียนและประชาชน
ท่ัวไปมีความรู้และ
ทักษะพัฒนารูปแบบ
และแปรรูป
อุตสาหกรรมอาหาร 
 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

๒๕๖๒ 

๑๓.โครงการห้องปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพอาหาร 

ผู้เรียนและประชาชน
ท่ัวไปมีความรู้และ
ทักษะพัฒนารูปแบบ
และแปรรูป
อุตสาหกรรมอาหาร 
และควบคุมคุณภาพ
อาหาร 
 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 
 

๒๕๖๒ 



๓๐ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑๔.โครงการฝึกอบรมและทดสอบ
ระดับช่างเทคนิคปฏิบัติการ
ควบคุมและซ่อมบ ารุงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

    (อยู่ในแผนระยะกลางเนื่องจาก 
ต้องรอก่อสร้างศูนย์
คอมพิวเตอร์ ฯ ให้เสร็จส้ิน
ก่อน) 

นักเรียน นักศึกษา 
และแรงงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน ๑๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
 

๑๕.โครงการฝึกอบรมให้มี
สมรรถนะปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติโดยใช้มาตรฐานครัว
ร้อนครัวเย็น (อยู่ในแผนระยะ
กลางเนื่องจาก ต้องรอก่อสร้าง
ห้องปฏิบัติการ ให้เสร็จส้ิน
ก่อน) 

นักเรียน นักศึกษา 
และแรงงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านการผลิตอาหาร 
จ านวน ๑๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
 

๑๖.โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
(อยู่ในแผนระยะกลางเนื่องจาก 
ต้องรอก่อสร้างห้องปฏิบัติการ 
ให้เสร็จส้ินก่อน) 

นักเรียน นักศึกษา 
และแรงงานในอุตสา
กรรมหุ่นยนต์ และ
สมองกลฝังตัว จ านวน 
๑๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 
 
 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
 

๑๗.โครงการเปิดสอนและอบรม
หลักสูตรซ่อมบ ารุงด้านควบคุม 
และ ซ่อมบ ารุงเครื่องกล, ซ่อม
บ ารุงเครื่องวัดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ร่วม
ท้ังแขนกลหุ่นยนต์ ใน
อุตสาหกรรม 

นักเรียน นักศึกษา 
และแรงงานท่ีอยู่ใน
สาขาอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน ๑๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
 

๑๘. โครงการเปิดสอนและอบรม
หลักสูตรด้านการให้บริการ
ทางด้านการท่องเท่ียวและ
บริการ 

นักเรียน นักศึกษา 
และผู้ท่ีประกอบอาชีพ
ด้านการท่องเท่ียว 
จ านวน ๑๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
 



๓๑ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑๙. โครงการจัดหลักสูตรปกติ 
ระบบทวิภาคีรองรับ New S-
Curve หลักสูตรรองรับการ
คมนาคมระบบรางคู่, 
รถไฟฟ้าความเร็วสูง และ
หลักสูตรซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน 

ระดับ ปวช. จ านวน 
๓๐๐ คน/หลักสูตร 
ระดับ ปวส. จ านวน 
๒๐๐ คน/หลักสูตร 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
 

๒๐. โครงการเปิดสอนและอบรม
หลักสูตรซ่อมบ ารุงด้าน
เครื่องมือทางการเกษตร 
เครื่องมืออุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร 

นักเรียน นักศึกษา 
และแรงงานท่ีอยู่ใน
สาขาอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน ๕๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
 

๒๑. โครงการท าความร่วมมือกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการ เกษตร
แปรรูป 

สถานประกอบการ 
จ านวน ๑๐ แห่ง/ปี 

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
 

๒๒. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

มีนวัตกรรม งานวิจัยท่ี
มีความสอดคล้องกับ
การต่อยอด ๕ 
อุตสาหกรรมเดิม (First 
S-Curve) และ ๕ 
อุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-Curve) 
 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 
 
 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
 



๓๒ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

แผนงานระยะยาว (พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป)  
๑. เปิดสอนหลักสูตรท่ีมีความสอดคล้องกับการต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ให้

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
๒. เปิดสอนหลักสูตร ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในระดับ 

ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)  
๓. จัดหาครุภัณฑ์รองรับหลักสูตร ๕ อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และ ๕ อุตสาหกรรมอนาคต 

(New S-Curve) โดยแยกชุดครุภัณฑ์ตามระดับการศึกษา ปวช. ปวส.  และปริญญาตรีสาย
ปฏิบัติการ (ทล.บ.)  

๔. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้นและตรงกับสาขาวิชาหลัก 
๕. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหม่ 

 
โครงการภายใต้แผนงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตพื้นที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด 
แผนงานระยะยาว (พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป) 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑. โครงการจัดหลักสูตรระบบทวิ
ภาคี ผลิตก าลังคนรองรับ New 
S-Curve 

ระดับ ปวช. จ านวน 
๕๐๐ คน/หลักสูตร 
ระดับ ปวส. จ านวน 
๑,๐๐๐ คน/หลักสูตร 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 

๒. โครงการจัดหลักสูตรระยะส้ัน
เปิดอบรมและออกใบรับรอง
คุณวุฒิมาตรฐานวิชาชีพใน
หลักสูตรด้านฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง
อนาคต 

นักเรียน นักศึกษา 
และแรงงานในสถาน
ประกอบการท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน 
๒๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 

๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 

๖. โครงการฝึกอบรมและทดสอบ
ระดับช่างเทคนิคปฏิบัติการ
ควบคุมและซ่อมบ ารุงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นักเรียน นักศึกษา 
และแรงงานในสถาน
ประกอบการท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน 
๒๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 

๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 

๗. โครงการฝึกอบรมให้มี
สมรรถนะปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติโดยใช้มาตรฐานครัว
ร้อนครัวเย็น 

นักเรียน นักศึกษา 
และแรงงานในสถาน
ประกอบการท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน 
๒๐๐ คน/ป ี
 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

 

๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 



๓๓ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๘. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

นักเรียน-นักศึกษา 
และแรงงานในสถาน
ประกอบการท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน 
๒๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

 

๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 

๙. โครงการจัดสอบมาตรฐาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับรอง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ
สถานประกอบการกลุ่มยาน
ยนต์/อิเล็กทรอนิกส์ 

นักศึกษาท่ีก าลังจะจบ
การศึกษา และแรงงาน
ในกลุ่มยานยนต์/
อิเล็กทรอนิกส์๕๐๐ 
คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 

๑๐.โครงการหลักสูตรระยะส้ันเปิด
อบรมและออกใบรับรองคุณวุฒิ
มาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตร
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชุน
และวิสาหกิจชุมชุน  

 

นักเรียน นักศึกษา 
และแรงงานในสถาน
ประกอบการท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน 
๒๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 

๑๑.โครงการหลักสูตรด้านการ
ให้บริการทางด้านการ
ท่องเท่ียวและบริการ 

ระดับ ปวช. จ านวน 
๕๐ คน/หลักสูตร 
ระดับ ปวส. จ านวน 
๕๐ คน/หลักสูตร 

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 

๑๒.โครงการความร่วมมือกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่ิง
ทอ ผลิตภัณฑ์ชุมชุน OTOP 

 

สถานประกอบการ 
จ านวน ๑๐ แห่ง/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 

๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 

๑๐.โครงการหลักสูตรระยะส้ันเปิด
อบรมและออกใบรับรองคุณวุฒิ
มาตรฐานวิชาชีพด้าน
ปฏิบัติการควบคุม (Operator) 
และซ่อมบ ารุง 
(Maintenance) ใน
กระบวนการผลิตยานยนต์/
อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

 

นักเรียน-นักศึกษา 
และแรงงานในสถาน
ประกอบการท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน 
๒๐๐ คน/ป ี

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 

๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 



๓๔ 
 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑๑. โ ครง การ ส่ง เสริ มครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวุฒิ
การศึกษาท่ีสูงขึ้นและตรงกับ
สาขาวิชาหลัก 

 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวุฒิ
การศึกษาท่ีสูงขึ้นและ
ตรงกับสาขาวิชาหลัก 

สถานศึกษาในอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
305 วิทยาลัย ท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 

๑๒.โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ใหม ่

 

มีนวัตกรรมใหม่ 
งานวิจัยท่ีมีความ
สอดคล้องกับการต่อ
ยอด ๕ อุตสาหกรรม
เดิม (First S-Curve) 
และ ๕ อุตสาหกรรม
อนาคต (New S-
Curve) 

สถานศึกษาในอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
305  วิทยาลัย ท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 


