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บทสรุปผู้บริหาร 

 

ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                
เป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้ ภาคการเกษตรประสบปัญหาปริมาณและราคาผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจาก  
ความผันผวนของตลาดเกษตรและสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งประชากรและแรงงานด้านการเกษตรมีแนวโน้ม
ลดลงและสูงอายุ ท าให้ภาคการเกษตรมีรายได้ต่ าและไม่แน่นอน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ประเทศไทย 
ติดกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง การพัฒนาให้ภาคการเกษตรเข้มแข็ง จะท าให้ไทยพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางและสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ประเทศชาติได้  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูล         
และมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว มีความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญและพัฒนาการผลิตก าลังคน    
ด้านอาหารและเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง      
ในการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารและเกษตร ดังนี้ 

การผลิตก าลังคนสาขาอาชีพอาหารและเกษตร สามารถก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน                
ทั้งจ านวนผู้เรียน หลักสูตร ครูฝึก และครุภัณฑ์ที่จ าเป็น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ อาชีพที่มีความจ าเป็น           
ในอนาคต และอาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยมีแนวทางในการพัฒนาครูเพ่ือให้เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 1) สร้างครูและคณาจารย์วิชาชีพให้เป็นมืออาชีพ 2) เปลี่ยนวิธีการสอน 
ของครูและคณาจารย์ด้านอาหารและเกษตร เป็นระบบการสอนที่บูรณาการแบบเป็นทีม (Team Teaching) 
และครูเป็นโค้ช (Coaching) 3) พัฒนาความสามารถในการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาหาร
และเกษตรของครูและคณาจารย์ 4) สนับสนุนให้ครูและคณาจารย์ท างานวิจัย สร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางอาหารและเกษตร และ 5) สร้างครูและคณาจารย์ด้านอาหารและเกษตรรุ่นใหม่ และพัฒนาความรู้และ
ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาของครูและคณาจารย์ด้านอาหารและเกษตร   

ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนกลุ่มสาขาอาหารและเกษตร ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  
3 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยกลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพก าลังคนด้านอาหารและเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตก าลังคนของสถานศึกษา และความต้องการก าลังคน 

ภาคอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวน/พัฒนามาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 3 ทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ออกแบบระบบการเทียบโอน 

การเรียนรู้และประสบการณ์ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ นวัตกรรมต่าง ๆ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและครูฝึกจากภาคประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาคเอกชนในการผลักดันแรงงานเข้าสู่

ตลาดอุตสาหกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่น 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาและบุคลากรในสถานประกอบการ (SME) เพ่ือน าร่อง

การจัดการเรียนการสอนแบบ Modular Based Learning Outcome 

ก 



กลยุทธ์ที่ 3 สร้างการรับรู้ทุกภาคส่วนและขยายเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ  
เพ่ือรองรับบุคลากรส าหรับเกษตร บริการอาหารและอุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศและบริการชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและครูฝึกจากภาคประกอบการให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของครูและคณาจารย์ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสื่อและครุภัณฑ์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาครู ให้เป็นผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นผู้อบรม       

(train the trainer) 
กลยุทธ์ที่ 3 รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อจัดท าฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโรงปฏิบัติงานอาชีพสมัยใหม่ให้เป็นสถานศึกษาแห่งอาชีพสมัยใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน

ข 
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แผนปฏบิตัดิา้นการผลติและพัฒนาก าลงัคนในสาขาอาชพีอาหารและเกษตร พ.ศ.2563 -2565 

1. สถานการณ์ความจ าเปน็ในการขบัเคลือ่นก าลังคนกลุม่สาขาอาชีพอาหารและเกษตร 

 ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
เป็นอย่างมากเนื่องจากประชากรไทย 20 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 38 อยู่ในภาคเกษตร และด้านแรงงาน
ไทยเป็นแรงงานภาคเกษตร 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 33 แต่มีสัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 8 
ของ GDP และภาคการเกษตรประสบปัญหาปริมาณและราคาผลผลิตทางการเกษตร ที่เกิดจากความผันผวน
ของตลาดเกษตรและสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งประชากรและแรงงานด้านการเกษตรมีแนวโน้มลดลงและสูงอายุ 
ท าให้ภาคการเกษตรเป็นภาคที่มีรายได้ต่ าและไม่แน่นอน  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยติดกับดักการ
เป็นประเทศรายได้ปานกลาง การพัฒนาภาคการเกษตรให้เข้มแข็งจะท าให้ไทยพ้นจากกับดักประเทศรายได้    
ปานกลาง และสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ประเทศชาติได้   

จากข้อมูลทางเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวเชิงอาหาร พบว่า  รายได้ภาคการท่องเที่ยวด้านอาหาร     
ในประเทศ ปี 2558 มีมูลค่า 456,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้รวมภาคการท่องเที่ยว    
และมูลค่าการส่งออกอาหารของประเทศในปี 2559 มีมูลค่า 973,773 ล้านบาท และในปี 2560 มีมูลค่า 
1,042,053 ล้านบาท โดยมีการประมาณการมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหาร ปี 2561 ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
มีมูลค่า 411,000 – 415,000 ล้านบาท โดยจ านวนสถานที่ผลิตและน าเข้าอาหารทั่วประเทศ มีจ านวน 
46,821 แห่ง 

ในส่วนของข้อมูลทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร พบว่า สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2559 
ในภาคการเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 8.50 คิดเป็นมูลค่า 1,199,486 ล้านบาท และภาคนอกการเกษตร       
มีสัดส่วนร้อยละ 91.65 คิดเป็นมูลค่า 10,935,435 ล้านบาท ในส่วนของมูลค่าการส่งออกสินค้า  
ของประเทศ ปี 2559 พบว่า มีประชากร จ านวน 65.932 ล้านคน อยู่ในภาคการเกษตร จ านวน 23.76 ล้าน
คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.04 และแรงงาน จ านวน 38.263 ล้านคน อยู่ในภาคการเกษตร จ านวน 
17.175 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.89 นอกจากนี้แล้ว เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของ
ประเทศในปี 2559 พบว่า พ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 320.6 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร จ านวน 
149.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.5 และเนื้อที่นอกภาคเกษตร จ านวน 69.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.50 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลและมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว มีความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญ
และพัฒนาการผลิตก าลังคนด้านอาหารและเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิ มให้แก่ทรัพยากรของประเทศ             
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ โดยประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนา      
ที่เก่ียวข้องกับด้านอาหารและเกษตร  ดังนี้ 

1.1 ประเทศไทย 4.0  โมเดลการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยในอนาคต   

เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ  คือ 

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี   

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  
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ประเทศไทย 4.0  จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
1) เปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้น

การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Start up ที่มีศักยภาพสูง 

3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services 
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

ประเทศไทย 4.0  จึงเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่     
(New Engines of Growth) ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิ งแข่งขันโดย
การเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย และพัฒนา  
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประกอบด้วย 

1) กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยี (Food, Agriculture & Bio-Tech) มีแพลทฟอร์มในการสร้าง  
New Startup เช่น เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) และเทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) 

2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)         
มีแพลทฟอร์มในการสร้าง New Start up เช่น เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ 
(Meditech)  และสปา 

3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(Smart Devices, Robotice & Mechatronics)  มีแพลทฟอร์มในการสร้าง New Start up  เช่น เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ (Robotech) 

4) กลุ่มดิจิทัล  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial, Intelligence & Embedded Technology) มีแพลทฟอร์ม
ในการสร้าง New Start up เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
(IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Marketplace) และอี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) 

5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) มีแพลทฟอร์มในการสร้าง New Start up เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech)  
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) และการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริการ (Service Enhancing) 

 

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีส่วน 

ที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร คือ  
1.2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 

1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยยกระดับสู่เกษตรสมัยใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญ 
และเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร พลังงาน และวัสดุชีวภาพด้วยนวัตกรรม 
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2) การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่ “ผลิตได้ ขายเป็น” 
เข้าใจตลาด ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด  มีความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค
ในรูปแบบใหม่ ๆ 

3) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผสมผสานการใช้ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีความแม่นย าในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ด้านวัตถุดิบ พันธุ์ กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ การแปรรูป 
และการพัฒนาความต้องการของตลาด 

4) การพัฒนาต้องมุ่งเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  คุณภาพมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

1.2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการ
ธุรกิจ โดยการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ สู่การเป็น 
“ผู้ผลิตได้ ขายเป็น” ซึ่งมีความส าคัญต่อการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยมุ่งพัฒนาทั้งด้านศักยภาพของ
ผู้ประกอบการและปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญ ที่มีรายละเอียดที่ส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1) พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ  แสวงหาโอกาส
และกล้าลงทุนอย่างชาญฉลาด ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  มีความรู้ ความเข้าใจ          
ในความต้องการของตลาดที่หลากหลาย เข้าใจและปรับใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม     
เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ที่มีจุดเด่น 

2) สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นกลไกหลัก
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการ      
ในชุมชนมีเอกลักษณ์ สามารถตอบสนองวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่หลากหลายของผู้บริโภค 

3) ปฏิรูปกลไกในการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ 

1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1.3.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ได้ก าหนดให้มี

การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยมีแนวทาง  
ด้านการพัฒนาภาคการเกษตร  ดังนี้ 

1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง 
2) สร้างและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่มาตรฐาน และสอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดและบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร 
5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคการเกษตร และสนับสนุนเกษตรกร    

รุ่นใหม่ โดยผลิตเกษตรรุ่นใหม่ ด้วยการจัดท าหลักสูตรการศึกษา เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติให้มีความรู้ 
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ความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ และเน้นบุตรของเกษตรกร
เป็นล าดับแรก 

1.3.2 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร ไปสู่เกษตรที่ยั่งยืน 
2) เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1.4 กลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิเพื่ออนาคตดว้ย 10 อตุสาหกรรมเปา้หมาย   
1.4.1 การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 

1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 

Medical and Wellness Tourism) 
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

1.4.2 การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-curve) ประกอบด้วย 
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

จากแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ข้างต้น จะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรเป็น
ภาคส าคัญหลักของการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีเป้าหมาย
ส าคัญที่สอดคล้องกันของ THAILAND 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ การพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งของภาคการเกษตร โดยมีเป้าหมายคุณลักษณะ
ก าลังคนด้านการเกษตรที่ต้องการ คือ ผลิตได้ ขายเป็น ดังนี้ 

• กลุ่มสาขาอาหาร ได้แก่ 
1. ผู้ประกอบอาหารไทย (Thai Cuisine Chef) มีสมรรถนะ ดังนี้ 

1.1 มีทักษะฝีมือ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยน าความรู้ ทฤษฎี มาแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี  
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย  
1.3 มีทักษะการประกอบอาหารเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารไทย 
1.4 มีทักษะในการค านวณขั้นพ้ืนฐาน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต่อ

ประสานงาน 
1.5 มีส่วนร่วมในการพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ ได้แก่ ออกแบบรายการอาหาร และพัฒนาต ารับ

อาหารไทย โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงาน และประเมินผล 
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2. ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของกิจการ) มีสมรรถนะ ดังนี้ 
2.1 มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานปรุงอาหารและบริการอย่างปลอดภัยและ    

มีสุขอนามัย 
2.2 สามารถจัดการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
2.3 มีความรู้และทักษะด้านการจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจอาหารแบบเครือข่าย  

การจัดการธุรกิจอาหารแบบธุรกิจแฟรนไชส์/Quick Service restaurant (QSR)  
2.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์

ด้านการจัดการธุรกิจอาหาร ในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
3. นักจัดการอาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) มีสมรรถนะ ดังนี้ 

3.1 มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการระบุข้อมูลส าหรับการท าแผน
ด้านความปลอดภัยอาหารในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบมาใช้ได้ถูกต้อง 

3.2 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร โดยใช้ทฤษฎีและ
เทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง 

3.3 ก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตตามมาตรฐานสากล  
3.4 ก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  
3.5 สามารถทบทวนแผนฝึกอบรมและให้การฝึกอบรมภายนอกรวมถึงจัดท าแผนงบประมาณ

และบริหารงบประมาณเพ่ือการรักษามาตรการด้านความปลอดภัยอาหารของหน่วยงาน 
4. นักวิจัยและพัฒนาอาหาร มีสมรรถนะ ดังนี้ 

4.1 มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรม การวิจัยผู้บริโภค 
การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ การพัฒนากรรมวิธีการผลิต 
การควบคุมคุณภาพ การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 

4.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 

4.3 มีทักษะทางความคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย หาข้อสรุปและตัดสินใจแก้ปัญหา             
ทีเ่กี่ยวข้องกับงาน น าการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

4.4 มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาอาหารเฉพาะกลุ่ม อาหารลดน้ าหนัก อาหาร
ทางการแพทย์ อาหารเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ อาหารที่มีการเติมสารสกัดจากธรรมชาติ และอาหารเพื่อสุขภาพ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและน าไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้  

 

• กลุ่มสาขาเกษตร ได้แก่ 
1. เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) มีสมรรถนะ ดังนี้ 

1.1 ท าการเกษตรสมัยใหม่แบบเกษตรครบวงจรที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Smart Green Farming)  

1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

2. ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Entrepreneur) มีสมรรถนะ ดังนี้ 
2.1 วางแผนและจัดการการผลิตที่สอดคล้องกับความผันผวนของตลาดและความต้องการของ

ผู้บริโภค 
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2.2 สามารถจัดการตลาดเกษตรสมัยใหม่ และสร้างช่องทางการตลาดที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
ตลาดเกษตร e-commerce   

2.3 สามารถบริหารจัดการกิจการฟาร์มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจร
สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรขนาดกลางและย่อม และผู้ประกอบการในชุมชนอย่างมีเอกลักษณ์ 

 ดังนั้น สถานศึกษาประเภทวิชาเกษตรกรรมและสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญในการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ     
เป็นกลไกส าคัญที่เป็นต้นทางในการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือทดแทนก าลังคนภาคการเกษตร และเป็นกลาง
ทางในการพัฒนาเกษตรกร แรงงานภาคเกษตร และกลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการเข้าสู่ภาคการเกษตร ให้เป็นก าลังคน
ด้านการเกษตรที่มีคุณภาพและความสามารถตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่ส อดคล้องกับความต้องการ          
ของประเทศ เพ่ือความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาประเทศ  
 
2. คาดการณ์ความต้องการก าลังคนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  

2.1 ข้อมูลความต้องการก าลังคนด้านอาหารและเกษตร 
     จากการส ารวจแนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี 2560 – 2564 ของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ พบว่า อาชีพที่มีความต้องการสูงสุด คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและประมง ซึ่งมีจ านวน
ถึง 10.34 ล้านคน   

      และจากงานวิจัยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ในปี พ.ศ. 2559 ได้คาดการณ์ความต้องการก าลังคนที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคอาหารและ
เกษตร  ทั้งภาคการผลิตและภาคการพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 จ านวนรวมทั้งสิ้น 177,314 คน 
จ าแนกตามรายสาขา ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 1  ข้อมูลความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร  
 
 ป ีพ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ป ี
ภาคการผลิต 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 8,000 
ภาคการพัฒนา 26,240 25,846 25,457 25,074 24,697 127,314 
รวมในแต่ละปี 27,840 27,446 27,057 26,674 26,297 135,314 

 
ตารางที่ 2  ข้อมูลความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 ป ีพ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ป ี
ภาคการผลิต 1,100 1,100 1,600 1,600 1,600 7,000 
ภาคการพัฒนา 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 35,000 
รวมในแต่ละปี 8,100 8,100 8,600 8,600 8,600 42,000 
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2.2 ข้อมลูการผลติก าลังคนดา้นอาหารและเกษตรในภาคการศกึษาของสถาบนัการศึกษา  
จากข้อมูลการผลิตก าลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) และปริญญาตรีในสาขาคหกรรม และเกษตรกรรม ของสถาบันการศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สามารถแสดงจ านวนผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่3  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาอาชีพอาหารและเกษตรในระดับอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา 2559 
จ าแนกตามสังกัดสถานศึกษา  

              
สงักดัสถานศกึษา ประเภทคหกรรม ประเภทเกษตรกรรม รวม 

ปวช. ปวส. ป.ตร ี ปวช. ปวส. ป.ตร ี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
(43 แห่ง) 

30 
 

23 
 

- 2,041 
 

2,486 
 

15 
 

4,595 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา (38 แห่ง) 2,122 1,703 33 11 26 - 3,895 
วิทยาลัยเทคนิค (25 แห่ง) 440 283 - - - - 723 
วิทยาลัยการอาชีพ (20 แห่ง) 205 143 - 25 - - 373 
วิทยาลัยสารพัดช่าง (8 แห่ง) 66 21 - - - - 87 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
การจัดการ (2 แห่ง) 

- - - 6 
 

- - 6 

รวม 2,863 2,173 33 2,083 2,512 15 9,679 
 
 

ตารางที ่4  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559  
 

ล าดับที ่ ประเภทวชิา ระดบัการศกึษา รวม 
ปวช. ปวส. ปริญญาตร ี

1 เกษตรกรรม/ประมง 2,172 2,537 15 4,724 
2 คหกรรม 2,749 2,173 33 4,955 

รวม 4,921 4,710 48 9,679 
ที่มา  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา 

ในส่วนของการผลิตก าลังในระดับอุดมศึกษาในสาขาอาชีพอาหารและเกษตร โดยเฉพาะในส่วน
ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ปรากฏดังรายละเอียดแสดงจ านวนผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาในตารางที่ 5 และตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 5  จ านวนผู้เรียนกลุ่มสาขาอาชีพอาหาร ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

 
สงักดั 

ระดบัการศกึษา  
รวม อนปุรญิญา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สถาบันอุดมศึกษารัฐ 32 24,167 888 258 25,345 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน - 3,839 4 - 3,843 

รวมทัง้หมด 32 28,006 892 258 29,188 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ตารางที ่6  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษากลุ่มสาขาอาชีพ Agriculture and Veterinary ในระดับอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 
 

ระดบั ปวส. อนปุรญิญา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
จ านวน 272 108 8,748 711 158 9,997 

ที่มา: http://www.info.mua.go.th/information/show_all_statdata_table.php?data_show= 
 
3. การคัดเลือกอาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ 

3.1  เป้าหมายในการด าเนินงาน  
การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานทั้งจ านวนผู้เรียน หลักสูตร ครูฝึก และครุภัณฑ์ที่จ าเป็น 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ อาชีพที่มีความจ าเป็นในอนาคต และอาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

• กลุ่มสาขาอาหาร 

1. อาชพีทีม่ีความจ าเปน็ในอนาคต 

1.1 ผู้ประกอบอาหารไทย (Thai Cuisine Chef) (ระดับ 3, 4, 5, 6, 7) ประกอบด้วย 
4 สาขาอาชีพ ได้แก่ 

           1.1.1 ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นต้น (Fundamental Operation Thai Cuisine Chef)  
หลักสูตร        การประกอบการอาหารไทยขั้นต้น 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ      ระดับ 3, 4  
ระดับการศึกษา       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหลักสูตรปริญญาตรี  หรือมีประสบการณ์การท างานใน
อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป และ/หรือ ผ่านการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 
300 ชั่วโมง 

 
 
 
 

http://www.info.mua.go.th/information/show_all_statdata_table.php?data_show
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           1.1.2 ผูป้ระกอบอาหารไทยขัน้กลาง (Intermediate Operation Thai Cuisine Chef) 
หลักสูตร         การประกอบการอาหารไทยข้ันกลาง 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 5 
ระดับการศึกษา       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

หลักสูตรปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์การท างานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป 

   1.1.3 ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นสูง (Advanced Operation Thai Cuisine Chef) 
หลักสูตร        การประกอบการอาหารไทยขั้นสูง 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 6 
ระดับการศึกษา       หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือ 

สาขาที่เก่ียวข้อง และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์การท างานในอาชีพผู้ประกอบอาหาร
ไทยอย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป   

              1.1.4 ผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพ (Professional Thai Cuisine Cook) 
หลักสูตร        การประกอบอาหารไทยมืออาชีพ 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 7 
ระดับการศึกษา       หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือ     

สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้มีประสบการณ์การท างานในอาชีพผู้ประกอบ
อาหารไทยอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป  

1.2 ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของกิจการ) (ระดับ 3, 4, 5) ประกอบไปด้วย 3 สาขา
อาชีพ ได้แก่   

   1.2.1 ผูป้ฏบิตังิานอาหาร  
หลักสูตร        การประกอบอาหารและการบริการอาหารอย่างปลอดภัย 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 3  
ระดับการศึกษา      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) หรือ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือมีประสบการณ์การท างานในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร      
อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป  

   1.2.2 นกัจดัการธรุกจิอาหาร  
หลักสูตร        การประกอบการธุรกิจอาหารมืออาชีพ 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 4  
ระดับการศึกษา       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหลักสูตรปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์การท างาน  
ในอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจอาหารอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป  

   1.2.3 ผูป้ระกอบกจิการอาหาร  
หลักสูตร        การประกอบการธุรกิจอาหารแบบเครือข่ายหรือแฟรนไชส์ 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 5  
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ระดับการศึกษา     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหลักสูตรปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์การท างานในอาชีพเกี่ยวกับ
ธุรกิจอาหาร อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป 

1.3 นักจัดการอาหาร (ด้านความปลอดภยัอาหาร) (ระดับ 5, 6, 7) ประกอบไปด้วย 4 
สาขาอาชีพ ได้แก่ 

   1.3.1 นักจัดการอาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร)  
หลักสูตร        การจัดการความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 5   
ระดับการศึกษา        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีประสบการณ์ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือ
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป  

   1.3.2 นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร)  
หลักสูตร        การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 6  
ระดับการศึกษา        หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหาร แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 

  1.3.3 นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) 
หลักสูตร        การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารขั้นสูง 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 7 
ระดับการศึกษา        หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหาร แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 

  1.3.4 ผู้ควบคุมการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์   
หลักสูตร        การควบคุมการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 4 
ระดับการศึกษา          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดานวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือ 
ในสาขาที่เกี่ยวของ มีประสบการณ์ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 
แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป  

1.4 นักพัฒนาอาหาร (ระดับ 4, 5, 6, 7, 8) ประกอบไปด้วย 5 สาขาอาชีพ ได้แก่ 

   1.4.1 นักพัฒนาอาหาร 
หลักสูตร                 การพัฒนาอาหารเบื้องต้น  
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 4 
ระดับการศึกษา       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีประสบการณ์การท างานในด้านการพัฒนาอาหาร อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป 
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   1.4.2 นักวิจัยและพัฒนาอาหารขั้นต้น 
หลักสูตร         การวิจัยและพัฒนาอาหารขั้นต้น 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 5 
ระดับการศึกษา       หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์การท างานในด้านการวิจัยและพัฒนาอาหาร อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป 

   1.4.3 นักวิจัยและพัฒนาอาหารขั้นกลาง 
หลักสูตร        การวิจัยและพัฒนาอาหารขั้นกลาง 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 6 
ระดับการศึกษา         หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การท างานในด้านการวิจัยและพัฒนาอาหาร อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป 

   1.4.4 นักวิจัยและพัฒนาอาหารชั้นสูง 
หลักสูตร        การวิจัยและพัฒนาอาหารขั้นสูง 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 7 
ระดับการศึกษา        หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรปริญญาเอก สาขา

วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การท างานวิจัยและพัฒนาอาหารอย่างน้อย   
1 ปี ขึ้นไปในด้านอาหารสุขภาพส าหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม หรืออาหารทางการแพทย์  

            1.4.5 นักวิจัยและนวัตกรรมอาหาร 
หลักสูตร        การวิจัยและนวัตกรรมอาหาร 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ     ระดับ 8 
ระดับการศึกษา        หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรปริญญาเอก สาขา

วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การท างานในด้านการวิจัยและพัฒนาอาหาร
อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป ในด้านอาหารเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ได้แก่ พืชสมุนไพรต่าง ๆ  

 
2. อาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน (Quick win)  

เนื่องจากเป็นอาชีพที่ตอบสนองความต้องการแรงงานและนโยบายของรัฐบาล และ
ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ผู้สูงอายุต้องการอาหารเฉพาะกลุ่ม เฉพาะวัย และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร และเพ่ิมเติมขีดความสามารถในการแข่งขันและความต้องการของประเทศ และประเทศไทยมีความ
พร้อม     ในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม 
เอกชน ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในอาชีพต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบอาหารไทย (ระดับ 3, 4, 5)  
1.1 ระดับ 3, 4 ปวช./ปวส./ป.ตรี 
1.2 ระดับ 5 ปวส./ป.ตรี 

2. ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของกิจการ) (ระดับ 3, 4) 
2.1 ระดับ 3 ปวช./ปวส. 
2.2 ระดับ 4 ปวช./ปวส./ป.ตรี 
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3. นักจัดการอาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) (ระดับ 5, 6)   
3.1 ระดับ 5 ปวช./ปวส. 
3.2 ระดับ 6 ป.ตรี 

4. นักวิจัยและพัฒนาอาหาร (ระดับ 4, 5)   
4.1 ระดับ 4 ปวช./ปวส.   
4.2 ระดับ 5 ป.ตร ี

นอกจากนี้ จากผลการด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) แสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่สถานประกอบการใช้บุคลากรกลุ่มอาชีพดังกล่าวที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

- บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ก าหนดเกณฑ์การรับพนักงานในต าแหน่ง Cook 2 
แผนกครัว ฝ่ายครัวการบิน ที่มีประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้สามารถยกเว้นการมีคะแนนสอบ TOEIC     
ในการสมัครเข้าท างานได้ เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีสมรรถนะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานครัวได้ 
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเข้าท างานของผู้มีประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งลดค่าสอบ TOEIC เป็นการ
ประหยัดเงินได้กว่า 4,000 บาท/คน 

- จากข้อมูลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ที่ผ่านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (การเรียนแบบทวิภาคี) มีสมรรถนะในการท างานในครัว
อย่างมีมาตรฐานอาชีพ ได้รับโอกาสจ้างงานในอัตราเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 18,000 – 20,000 บาท/
เดือน ซึ่งสูงกว่านักศึกษาปกติที่ไม่ได้ผ่านการเรียนแบบทวิภาคีกว่าร้อยละ 50 (ประมาณ 12,000 – 
13,000 บาท) 

- จากข้อมูลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ที่มีประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ได้รับโอกาสในการท างานต่างประเทศ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อม่ันในความสามารถในการประกอบอาหารไทยอย่างมีมาตรฐานอาชีพ  

- ธนาคารออมสินร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยอมรับ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ เป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อส่วน
บุคคล (Score Point) เนื่องจากธนาคารมีความเชื่อมั่นในผู้ประกอบการที่มีสมรรถนะในการท างานที่มี
มาตรฐานอาชีพ เป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบอาชีพที่ประสงค์จะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจด้วยสินเชื่อ 
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• กลุม่สาขาเกษตร 

1. อาชพีทีม่ีความจ าเปน็ในอนาคต  

1.1 เกษตรกรอจัฉรยิะ (Smart Farmer) ประกอบด้วย 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ 

1.1.1 ผูป้ฏบิตังิานเกษตรมอือาชีพ   
หลักสูตร นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Innovative Agriculture) 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3   
ระดับการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

1.1.2 นกัจดัการเกษตรมอือาชีพ   
หลักสูตร    นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Innovative Agriculture) 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4, 5   
ระดับการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประกอบด้วย 5 กลุ่มอาชีพ  ดังนี้ 
1. กลุ่มอาชีพข้าว 
2. กลุ่มอาชีพผักและผลไม้ 
3. กลุ่มอาชีพเห็ดและพืชสมุนไพร 
4. กลุ่มอาชีพปศุสัตว์ 
5. กลุ่มอาชีพประมง 

1.2 ผูป้ระกอบการเกษตรอจัฉริยะ (Smart Entrepreneur Agriculture) 
หลักสูตร   เกษตรนวัตกรรมและผู้ประกอบการ (Innovation and Entrepreneur 

Agriculture) 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 
ระดับการศึกษา   หลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) 
ประกอบด้วย 5 กลุ่มอาชีพ  ดังนี้ 
1. กลุ่มอาชีพข้าว 
2. กลุ่มอาชีพผักและผลไม้ 
3. กลุ่มอาชีพเห็ดและพืชสมุนไพร 
4. กลุ่มอาชีพปศุสัตว์ 
5. กลุ่มอาชีพประมง 

 
2. อาชพีทีม่ีความจ าเปน็เร่งดว่น (Quick win)   
1) กลุ่มอาชีพโคนม 
การคัดเลือกอาชีพที่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนตามกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ฉบับที่ 289 พ.ศ.2549 เรื่องวิธีการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภค  
ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนวิธีการพาสเจอร์ไรซ์ ซึ่งก าหนดให้ต้องมีผู้ควบคุมการผลิตนม
และผลิตภัณฑ์นม สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) และโรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผลิตนมโรงเรียนยังไม่มีศูนย์ทดสอบเพ่ือรับรองสมรรถนะของผู้
ควบคุมการผลิตนม  
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การด าเนินงานในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดมาตรฐานฟาร์มโคนม และการ
ปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ตามประกาศ มกษ. 6401-2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2560 จึงจ าเป็นต้องมีหลักสูตรผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนกลุ่มอาชีพโคนมในสาขาอาชีพ ดังนี้ 

1.1 นักออกแบบและตรวจสอบระบบรีดนมโค  
หลักสูตรวิชาชีพ   การจัดการระบบรีดนมโค 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ  ระดับ 4 (เทียบได้กับ ปวส.) 
ระดับการศึกษา   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระยะเวลา   3-5 วัน (24-40 ชั่วโมง)  
เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 300 คน (รุ่นละ 30 คน) 

1.2  ผูจ้ดัการศนูยร์วบรวมน้ านมดบิ  
หลักสูตรวิชาชีพ   การจัดการศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ  ระดับ 4 (เทียบได้กับ ปวส.) 
ระดับการศึกษา   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระยะเวลา   5-7 วัน (40-56 ชั่วโมง)  
เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 200 คน (รุ่นละ 20 คน) 

1.3  นักจดัการฟาร์มโคนมมาตรฐาน  
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ  ระดับ 5 (เทียบได้กับ ปวส.) 
ระดับการศึกษา   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ชื่อหลักสูตรวิชาชีพ  การจัดการฟาร์มโคนมมาตรฐาน 
ระยะเวลา   10 - 15 วัน (80-120 ชั่วโมง)  
เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 4,800 คน (รุ่นละ 120 คน) 

2) กลุ่มอาชีพข้าว 
การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันข้าวในอนาคตมีสองแนวทาง คือ (1) การสร้างคุณภาพของข้าวให้ได้

มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคสนใจในการบริโภคข้าว
ที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปจากข้าว เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น น้ านมข้าว ขนมจีน 
เส้นก๋วยเตี๋ยว ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค อาหารเสริม เครื่องส าอาง เวชส าอาง เป็นต้น (2) ปัญหาที่ส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพข้าว คือ การขาดนักจัดการทั้งต้นทางและกลางทาง จึงจ าเป็นที่จะสร้างนักจัดการฟาร์มข้าว
มาตรฐาน และนักจัดการอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวให้เพียงพอต่อตลาดข้าวในอนาคต  ปัจจุบันมีตลาดข้าว
คุณภาพต่ ามากกว่า 5 ล้านตันต่อปี ซึ่งต้องใช้พ้ืนที่ประมาณ 5 ล้านไร่ จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างนักจัดการ
ฟาร์มข้าวมาตรฐาน จ านวน 5,000 คน โดย 1 คน รับผิดชอบสมาชิก จ านวน 50 ราย รายละ 20 ไร่       
รวม 1,000 ไร่ต่อนักจัดการ 1 คน คาดว่าจะมีรายได้จากการด าเนินการ 25,000 บาท ต่อไร่ และนักจัดการ
อุตสาหกรรมแปรรูปข้าว จ านวน 1,000 คน โดย 1 คน ดูแลโรงงานแปรรูป 1 โรงงาน จะเพ่ิมศักยภาพ       
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในตลาดโลกเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 20-30  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
อย่างเร่งด่วนในการผลิตและพัฒนาก าลังคนกลุ่มอาชีพข้าวในสาขาอาชีพ ดังนี้ 
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2.1  นักจดัการฟาร์มขา้วมาตรฐาน  
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ  ระดับ 5 (เทียบได้กับ ปวส.) 
ระดับการศึกษา   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ชื่อหลักสูตรวิชาชีพ  การจัดการฟาร์มข้าวมาตรฐาน 
ระยะเวลา   10 วัน (80 ชัว่โมง)  
เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 1,000 คน (รุ่นละ 50 คน) 

2.2  นักจดัการอตุสาหกรรมแปรรปูขา้ว  
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ  ระดับ 5 (เทียบได้กับ ปวส.) 
ระดับการศึกษา   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ชื่อหลักสูตรวิชาชีพ  การจัดการอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว 
ระยะเวลา   10 วัน (80 ชัว่โมง)  
เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 1,000 คน (รุ่นละ 50 คน) 

 
3. ทบทวน และพฒันามาตรฐานอาชีพทีส่อดคล้องกับสมรรถนะทีผู่้ใชก้ าลงัคนต้องการ 

• กลุ่มสาขาอาหาร     

1. อาชีพทีม่ีความจ าเป็นในอนาคต 

1.1 ผูป้ระกอบการอาหารไทย ประกอบด้วย 4 สาขาอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 

อาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย 
 

สาขาอาชีพ 1. ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นต้น ระดับ 3, 4 
 

ชื่อหลักสูตร การประกอบอาหารไทยขั้นต้น 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีทักษะฝีมือ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยน าความรู้  ทฤษฎี           
มาแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี  
2. ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย  
3. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับต้น 
5. มีทักษะในการค านวณขั้นพ้ืนฐาน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพ่ือการติดต่อประสานงาน 
6. มีทักษะการประกอบอาหารเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ       
ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และระดับ 2   
        

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร            
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 
 

การทบทวน เป็นอาชีพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ปี 2560 
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อาชีพ ผู้ประกอบการอาหารไทย 
 

สาขาอาชีพ 2. ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นกลาง ระดับ 5   
 

ชื่อหลักสูตร การประกอบอาหารไทยขั้นกลาง 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนและ
ประเมินผลงานเบื้องต้น มีความคิดริเริ่ม สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับ
การใช้คู่มือและข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา  
2. ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย  
3. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ระดับกลาง 
5. มีทักษะในการค านวณขั้นพ้ืนฐาน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพ่ือการติดต่อประสานงาน 
6. มีทักษะการประกอบอาหารเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1, 2  และ 3    
 

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร            
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย  
ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 
 

การทบทวน เป็นอาชีพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ปี 2560 
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อาชีพ ผู้ประกอบการอาหารไทย 
 

สาขาอาชีพ 3. ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นสูง ระดับ 6 
 

ชื่อหลักสูตร การประกอบอาหารไทยขั้นสูง 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย หาข้อสรุปและตัดสินใจ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง   
น าการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
2. ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย  
3. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับสูง 
5. มีทักษะในการค านวณขั้นพ้ืนฐาน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
เพ่ือการติดต่อประสานงาน 
6. มีทักษะการประกอบอาหารเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3 และ 4 
7. มีส่วนร่วมในการพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ ได้แก่ ออกแบบรายการอาหาร 
และพัฒนาต ารับอาหารไทย โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงาน และ
ประเมินผล 
 

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร            
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 
 

การทบทวน เป็นอาชีพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ปี 2560 
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อาชีพ ผู้ประกอบการอาหารไทย 
 

สาขาอาชีพ 4. ผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพ ระดับ 7 
 

ชื่อหลักสูตร การประกอบอาหารไทยมืออาชีพ 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน วางแผน บริหาร
จัดการ และก าหนดนโยบายขององค์กร/หน่วยงาน โดยใช้ทฤษฎี เทคนิค    
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ และสามารถบริหาร
ทรัพยากรครัวได ้
2. ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและควบคุมความปลอดภัยในครัวไทยได้ 
3. สามารถฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาได้  
4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับสูง 
5. มีทักษะในการค านวณขั้นพ้ืนฐานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
น าเสนอข้อมูล พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ 
6. มีทักษะการประกอบอาหารเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ        
ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 
7. มีส่วนร่วมในการพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ ได้แก่ ออกแบบรายการอาหาร 
และพัฒนาต ารับอาหารไทย โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงาน และ
ประเมินผล 
 

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร            
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 
 

การทบทวน เป็นอาชีพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ปี 2560 
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1.2 ผูป้ระกอบการอาหาร ประกอบด้วย 3 สาขาอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 

อาชีพ ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของกิจการ) 
 

สาขาอาชีพ 1. ผู้ปฏิบัติงานอาหาร ระดับ 3 
 

ชื่อหลักสูตร การประกอบอาหารและการบริการอาหารอย่างปลอดภัย 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานปรุงอาหารและบริการ       
อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย  
2. สามารถจัดการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดผลกระทบ          
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ  
3. สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย 
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร  
สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี 
ระดับ 1 (ผู้ปฏิบัติงานอาหารริมบาทวิถี) และระดับ 2 (ผู้ประกอบกิจการ
อาหารริมบาทวิถี) 
 

การทบทวน เป็นอาชีพและหลักสูตรที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะตรงกับมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ และเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
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อาชีพ ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของกิจการ) 
 

สาขาอาชีพ 2. นักจัดการธุรกิจอาหาร ระดับ 4  
 

ชื่อหลักสูตร การประกอบการธุรกิจอาหารมืออาชีพ  
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีความรู้และทักษะด้านการจัดการธุรกิจอาหาร ได้แก่ การจัดการวัตถุดิบ/
การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร /กฎหมายและ
ข้อบังคับด้านธุรกิจอาหาร/การจัดการอาหารเชิงนวัตกรรม/การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน/การตลาดด้านธุรกิจอาหาร/การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร/ 
การบริหารต้นทุนในธุรกิจอาหาร/การบริการในธุรกิจอาหาร/การจัดการ 
โลจิสติกส์ในธุรกิจอาหาร  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจอาหาร ในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
3. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร 
 

การทบทวน อยู่ระหว่างการจัดท า 
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อาชีพ ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของกิจการ) 
 

สาขาอาชีพ 3. ผู้ประกอบกิจการอาหาร ระดับ 5 
 

ชื่อหลักสูตร การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารแบบเครือข่ายหรือแฟรนไชส์   
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีความรู้และทักษะด้านการจัดการธุรกิจอาหารแบบเครือข่าย/การจัดการ
ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร/ Quick Service restaurant (QSR)  
2. มีความรู้และทักษะด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านธุรกิจอาหารแบบ
เครือข่าย/ การตลาดด้านธุรกิจอาหารแบบเครือข่าย/การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารแบบเครือข่าย/ การบริหารต้นทุนในธุรกิจอาหารแบบเครือข่าย/ 
การบริการในธุรกิจอาหารแบบเครือข่าย/การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจอาหาร
แบบเครือข่าย  
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจอาหาร ในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
4. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

มาตรฐานอาชีพ อยู่ระหว่างการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการให้บริการ
อาหาร อาชีพผู้ประกอบกิจการอาหาร ระดับ 3 
 

การทบทวน อยู่ระหว่างการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการให้บริการ
อาหาร อาชีพผู้ประกอบกิจการอาหาร ระดับ 3 
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1.3 นักจัดการอาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) ประกอบด้วย 4 สาขาอาชีพ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

อาชีพ นักจัดการอาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) 
 

สาขาอาชีพ 1. นักจัดการอาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) ระดับ 5  
 

ชื่อหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการระบุขอมูล
ส าหรับการท าแผนดานความปลอดภัยอาหารในสวนที่ตนเองรับผิดชอบมาใชได
ถูกตอง  
2. ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต  
3. สื่อสารผลการด าเนินงานดาน ความปลอดภัยอาหารเบื้องตน  
4. ถายทอดความรูเกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร โดยใช
ทฤษฎีและเทคนิคอยางอิสระดวยตนเอง 
 

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร  
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4 
 

การทบทวน เป็นอาชีพและหลักสูตรที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะตรงกับมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ และเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
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อาชีพ นักจัดการอาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) 
 

สาขาอาชีพ 2. นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) ระดับ 6  
 

ชื่อหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซอนได ้                                                
2. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการจัดท าแผนปฏิบัติการด านความ
ปลอดภัยอาหารได้ 
3. ก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตตาม
มาตรฐานสากล  
4. ก าหนดมาตรการปฏิบัติงานตามระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม  
5. รายงานผลการด าเนินงานดานความปลอดภัยอาหาร  
6. ติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรดานความปลอดภัยอาหาร รวมทั้ง     
ฝกอบรมพนักงานและผูเกี่ยวของในดานการควบคุมความปลอดภัยอาหาร 
7. รวบรวมขอมูลและจัดท างบประมาณดานความปลอดภัยอาหาร 
 

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร  
อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) ระดับ 5 
 

การทบทวน เป็นอาชีพและหลักสูตรที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะตรงกับมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ และเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
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อาชีพ นักจัดการอาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) 
 

สาขาอาชีพ 3. นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) ระดับ 7 
 

ชื่อหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารขั้นสูง 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีทักษะในการวิเคราะหและประเมินผลแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัย
อาหารไดอยางตอเนื่อง  
2. สามารถใหขอแนะน าเพ่ือปองกันปญหาและปรับปรุงผลการด าเนินงาน      
ดานความปลอดภัยอาหารได้       
3. สามารถสรางและบริหารจัดการทีมปฏิบัติงานดานความปลอดภัยอาหารได้  
4. สามารถทบทวนแผนฝกอบรมและใหการฝกอบรมภายนอก รวมถึงจัดท า
แผนงบประมาณ  และบริหารงบประมาณเ พ่ือการรั กษามาตรการ 
ดานความปลอดภัยอาหารของหนวยงาน  
                                   

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร  
อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) ระดับ  6 
 

การทบทวน เป็นอาชีพและหลักสูตรที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะตรงกับมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ และเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
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อาชีพ นักจัดการอาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) 
 

สาขาอาชีพ 4. ผู้ควบคุมการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ระดับ  4   
 

ชื่อหลักสูตร การผลิตตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลว       
ที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการระบุขอมูล
ส าหรับการท าแผนดานความปลอดภัยอาหารในสวนที่ตนเองรับผิดชอบมาใชได
ถูกตอง  
2. ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต  
3. สื่อสารผลการด าเนินงานดาน ความปลอดภัยอาหารเบื้องตน  
4. มีความรูเกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์  

4.1 หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรม  
วิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส 

4.2 ระบบการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
4.3 การท าความสะอาดและฆาเชื้ออุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต 

โดยใชอุปกรณการล้างแบบระบบปิด (Cleaning In Place: CIP) 
4.4 การบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต 
4.5 สุขาภิบาลอาหาร 

 
มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร  

อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4 
 

การทบทวน เป็นอาชีพและหลักสูตรที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะตรงกับมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ และเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
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1.4 นักพัฒนาอาหาร ประกอบด้วย 5 สาขาอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 

อาชีพ นักพัฒนาอาหาร 
 

สาขาอาชีพ 1. นักพัฒนาอาหาร ระดับ 4 
 

ชื่อหลักสูตร การพัฒนาอาหารเบื้องต้น 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรม 
การวิจัยผู้บริโภค การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ การพัฒนากรรมวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ   
การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค                                         
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่                3. 
มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ              
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์                                         
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

มาตรฐานอาชีพ 
 

ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

การทบทวน เป็นอาชีพและหลักสูตรใหม่ที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะไม่ตรงกับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพแต่เป็นอาชีพท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาประเทศ และพัฒนามาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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อาชีพ นักพัฒนาอาหาร 
 

สาขาอาชีพ 2. นักวิจัยและพัฒนาอาหาร ระดับ 5 
 

ชื่อหลักสูตร การวิจัยและพัฒนาอาหารขั้นต้น 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติ หาข้อสรุปและตัดสินใจแก้ปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ น าการบริหารจัดการมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม              
2. ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย                  
3. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้                   
4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับสูง           
5. มีทักษะในการค านวณและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                                      
6. มีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
นักพัฒนาอาหาร ระดับ 4                         
7. มีส่วนร่วมในการพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ประสานงาน และประเมินผล 
 

มาตรฐานอาชีพ ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 

การทบทวน เป็นอาชีพและหลักสูตรใหม่ที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะไม่ตรงกับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ แต่เป็นอาชีพท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ และพัฒนามาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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อาชีพ นักพัฒนาอาหาร 
 

สาขาอาชีพ 3. นักวิจัยและพัฒนาอาหาร ระดับ 6 
 

ชื่อหลักสูตร การวิจัยและพัฒนาอาหารขั้นกลาง 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติ หาข้อสรุปและตัดสินใจแก้ปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ น าการบริหารจัดการมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม              
2. ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย                  
3. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้                   
4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับสูง           
5. มีทักษะในการค านวณและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                                      
6. มีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
นักวิจัยและพัฒนาอาหาร ระดับ 5                         
7. มีส่วนร่วมในการพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ประสานงาน และประเมินผล 
 

มาตรฐานอาชีพ ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 

การทบทวน เป็นอาชีพและหลักสูตรใหม่ที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะไม่ตรงกับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ แต่เป็นอาชีพท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ และพัฒนามาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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อาชีพ นักพัฒนาอาหาร 
 

สาขาอาชีพ 4. นักวิจัยและพัฒนาอาหาร ระดับ 7  
 

ชื่อหลักสูตร การวิจัยและพัฒนาอาหารขั้นสูง 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาอาหารเพ่ือวัตถุประสงค์พิเศษ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและน าไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้ ได้แก่ 

1.1 อาหารเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารผู้สูงอายุ 
1.2 อาหารทางการแพทย์ เช่น อาหารผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

2. สามารถท าวิจัย Clinical research/Health Claim เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
น าไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้ 

 
มาตรฐานอาชีพ ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

 
การทบทวน เป็นอาชีพและหลักสูตรใหม่ที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะไม่ตรงกับมาตรฐาน

อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ แต่เป็นอาชีพท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ และพัฒนามาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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อาชีพ นักพัฒนาอาหาร 
 

สาขาอาชีพ 5. นักวิจัยและพัฒนาอาหาร ระดับ 8  
 

ชื่อหลักสูตร การวิจัยและนวัตกรรมอาหาร 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาอาหารเพ่ือสุขภาพ เช่น  
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากธรรมชาติ อาหารที่มีการเติมสารสกัดจาก
ธรรมชาติ (Dietary Supplement, Nutraceutical & Functional Food) 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและน าไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้  
2. สามารถท าวิจัย Clinical research/Health Claim เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และน าไปต่อยอดเชิงธุรกิจ 
 

มาตรฐานอาชีพ ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 

การทบทวน เป็นอาชีพและหลักสูตรใหม่ที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะไม่ตรงกับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ แต่เป็นอาชีพท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ และพัฒนามาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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• กลุ่มสาขาเกษตร 

1. อาชีพทีม่ีความจ าเป็นในอนาคต 

1.1 เกษตรกรอัจฉรยิะ (Smart Farmer) ประกอบด้วย 2 สาขาอาชีพ มีรายละเอียด ดังนี้ 

อาชีพ เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)     
    

สาขาอาชีพ 1. ผู้ปฏิบัติงานเกษตรมืออาชีพ   
 

ชื่อหลกัสตูร นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Innovative Agriculture) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
2. เป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
3. ศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
4. สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
5. สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น 
6. ปฏิบัติงานฟาร์มเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจรตามแผนการผลิตและกระบวนการผลิต    
ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
7. ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว แปรรูป และจ าหน่าย 
8. ปฏิบัติงานฟาร์มตามกระบวนการจัดการดิน น้ า และสภาพภูมิอากาศเพื่อการเกษตร 
9. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
 

มาตรฐานอาชีพ อยู่ระหว่างจัดท ามาตรฐานอาชีพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

การทบทวน 1. เป็นอาชีพและหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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อาชีพ เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Famer)   
     

สาขาอาชีพ 2. นักจัดการเกษตรมืออาชีพ   
 

ชื่อหลกัสตูร นวัตกรรมและผู้ประกอบการ (Modern Innovative Agriculture) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 – 5 
  

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. ท างานเป็นทีม 
2. มีความเป็นผู้น า 
3. ศึกษาเรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูนองค์ความรู้ตลอดเวลา 
4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะให้กับผู้อ่ืน 
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 
6. วางแผนการผลิต ควบคุม และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตผลผลิตเกษตร 
7. วางแผน ควบคุม และแก้ไขปัญหาในการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป   
8. จัดการฟาร์มเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจร ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
9. จัดการดิน น้ า และสภาพภูมิอากาศเพ่ือการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
10. จัดการผลิตตามแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
11. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
12. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

มาตรฐานอาชีพ อยู่ระหว่างจัดท ามาตรฐานอาชีพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

การทบทวน 1. เป็นอาชีพและหลักสูตรใหม่ แต่เป็นอาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนามาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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1.2 ผูป้ระกอบการเกษตรอจัฉริยะ  (Smart Entrepreneur Agriculture) มีรายละเอียดดังนี้ 

อาชีพ ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ  (Smart Entrepreneur Agriculture) 
 

ชื่อหลกัสตูร เกษตรนวัตกรรมและผู้ประกอบการ  (Innovation and Entrepreneur  Agriculture) 
ระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ หรือระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีความคิดสร้างสรรค์ 
2. มีการท างานเป็นทีม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น า 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 
6. วางแผนธุรกิจและบริหารจัดการฟาร์มเกษตรที่สอดคล้องกับความผันผวนของ 
ตลาดและความต้องการของผู้บริโภค 
7. วางผังและระบบฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย  และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม   
8. วางระบบจัดการดิน น้ าและสภาพภูมิอากาศเพ่ือการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
9. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม   
ทางการเกษตรแบบครบวงจร 
10. บริหารจัดการตลาดเกษตรสมัยใหม่  สามารถสร้างช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  
และตลาดออนไลน์   
11. สามารถเป็นผู้ประกอบการเกษตรขนาดกลางและย่อมอย่างมืออาชีพ 
 

มาตรฐานอาชีพ ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 

การทบทวน 1. เป็นอาชีพและหลักสูตรใหม่ ที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะไม่ตรงกับมาตรฐานอาชีพ 
และคุณวุฒิวิชาชีพแต่เป็นอาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนามาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



34 
 

 
  

2. อาชพีทีม่ีความจ าเปน็เร่งดว่น (Quick Win) 

2.1 กลุม่อาชีพโคนม ประกอบด้วย 3 สาขาอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 

อาชีพ 1. นักออกแบบและตรวจสอบระบบรีดนมโค  
      

ชื่อหลกัสตูร การจัดการระบบรีดนมโค 
ระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. ท างานเป็นทีม 
2. มีความเป็นผู้น า 
3. ศึกษาเรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูนองค์ความรู้ตลอดเวลา 
4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะให้กับผู้อ่ืน 
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 
6. วางแผน ออกแบบ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบรีดนม 
7. ท าความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (cleaning in place : CIP) ระบบรีดนมและ
อุปกรณ์  
8. ด าเนินการตามแผนและติดตามการซ่อมบ ารุงระบบรีดนม 
9. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของระบบรีดนมตามมาตรฐาน 
10. สรุปบันทึกผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบรีดนม 
 

มาตรฐานอาชีพ ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 

การทบทวน มีความจ าเป็น เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะประกาศใช้ในมาตรฐาน
ฟาร์มโคนม 
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อาชีพ 2. ผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  

      
ชื่อหลกัสตูร การจัดการศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

ระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. ท างานเป็นทีม 
2. มีความเป็นผู้น า 
3. ศึกษาเรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูนองค์ความรู้ตลอดเวลา 
4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะให้กับผู้อ่ืน 
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 
6. วางแผนการรับและจัดเก็บน้ านมดิบ 
7. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร บุคลากร ปัจจัยและสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ก่อนรับ
และจัดเก็บน้ านมดิบ 
8. รับ ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ 
9. จัดเก็บและขนส่งน้ านมดิบ 
10. บริหารจัดการปัจจัยการผลิตน้ านมดิบ 
11. ปฏิบัติและบันทึกข้อมูลการด าเนินงานตามมาตรฐาน GMP 
12. บริหารจัดการธุรกิจการด าเนินงานศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
13. สรุปผลการด าเนินงานธุรกิจศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 

มาตรฐานอาชีพ ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 

การทบทวน มีความจ าเป็น เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดให้ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบต้อง
ผ่านมาตรฐาน GMP และยังไม่มีหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคคลากรเป็นผู้จัดการศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ 
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อาชีพ 3. นักจัดการฟาร์มโคนมมาตรฐาน  

 
ชื่อหลกัสตูร การจัดการฟาร์มโคนมมาตรฐาน 

ระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. ท างานเป็นทีม 
2. มีความเป็นผู้น า 
3. ศึกษาเรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูนองค์ความรู้ตลอดเวลา 
4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะให้กับผู้อ่ืน 
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 
6. วางแผนการผลิตควบคุมและแก้ไขปัญหาในการจัดการฟาร์มโคนมมาตรฐาน 
7. วางแผนการผลิตควบคุมและแก้ไขปัญหาในการจัดการน้ านมและการแปรรูป 
8. การจัดการฟาร์มโคนมสมัยใหม่แบบครบวงจรที่มีมาตรฐานปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
9. จัดการปัจจัยการผลิตสภาพแวดล้อมเพ่ือการเลี้ยงโคนมท่ีสอดคล้องกับพ้ืนที่ 
10. จัดการผลิตตามแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
11. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
ผลิตภัณฑ์นม 
 

มาตรฐานอาชีพ ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 

การทบทวน มีความจ าเป็น เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะประกาศใช้ในมาตรฐาน
ฟาร์มโคนม 
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2.2 กลุ่มอาชพีขา้ว ประกอบด้วย 2 สาขาอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 

อาชีพ 1. นักจัดการฟาร์มข้าวมาตรฐาน  
      

ชื่อหลกัสตูร การจัดการฟาร์มข้าวมาตรฐาน 
ระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
2. เป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
3. วางแผนการผลิต ควบคุม และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐาน 
4. จัดการฟาร์มข้าวที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. จัดการดิน น้ า และสภาพภูมิอากาศเพ่ือการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
6. จัดการผลิตตามแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
7. ศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
8. สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
9. สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น 

 
มาตรฐานอาชีพ มีมาตรฐานอาชีพผู้ปฏิบัติการเพาะปลูกข้าว ของ สคช. 

 
การทบทวน เนื่องจากมีสมรรถนะอาชีพที่เพ่ิมขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงและทบทวนมาตรฐาน

อาชีพผู้ปฏิบัติการเพาะปลูกข้าว เพ่ือขยายสมรรถนะให้ครอบคลุมอาชีพนักจัดการ 
ฟาร์มข้าวมาตรฐาน 
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อาชีพ 2. นักจัดการอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว 
 

ชื่อหลกัสตูร การจัดการอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว 
ระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 
 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ 1. มีความคิดสร้างสรรค์ 
2. มีการท างานเป็นทีม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น า 
4. วางแผนธุรกิจและบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวที่สอดคล้องกับ         
ความผันผวนของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค 
5. ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว แปรรูป และจ าหน่าย 
6. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมข้าว 
7. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข้าวแบบครบวงจร 
8. บริหารจัดการตลาดเกษตรสมัยใหม่ สามารถสร้างช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  
และตลาดออนไลน์ 
9.  สามารถเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวขนาดกลางและย่อมอย่างมืออาชีพ 
10. มีทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร     
ได้อย่างต่อเนื่อง 
11. สามารถให้ข้อแนะน าเพ่ือป้องกันปัญหาและปรับปรุงผลการด าเนินงาน ด้านความ
ปลอดภัยอาหารได้       
12. สามารถสร้างและบริหารจัดการทีมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารได้  
13. ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต  
14. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร โดยใช้ทฤษฎีและ
เทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง 
 

มาตรฐานอาชีพ ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 

การทบทวน มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานอาชีพนักจัดการอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว 
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3.3 แนวทางการพฒันาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้ใหส้อดคล้องกบัมาตรฐานอาชพี 

3.3.1 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
• กลุม่สาขาเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

บูรณาการหน่วยงานร่วมพัฒนาหลักสูตร 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

สถาบันการศึกษา/สถานศึกษา 

จัดท ามาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศและสากล 

ร่วมกับสถานประกอบการ/ 
ผู้ช านาญการอาชีพ 

ก าหนดคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยสถาบันการศึกษา/สถานศึกษา 

ก าหนดคุณวุฒิการศึกษา 

มาตรฐานอาชีพ เกษตรกรอัจฉริยะ 

ผู้ปฏิบัติงานเกษตรมืออาชีพ นักจัดการเกษตรมืออาชีพ 

หลักสูตรนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ หลักสูตรเกษตรนวัตกรรมและผู้ประกอบการ                                       

 

มาตรฐานอาชีพ ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ 

คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4-5 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) 

ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ 

คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 
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• กลุม่สาขาอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร 
- ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นต้น 
- ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นกลาง 
- ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นสูง 
- ผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพ 
 

หลักสูตร 
- การประกอบอาหารและการบริการอาหารอย่างปลอดภัย 
- ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมืออาชีพ 
- การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารแบบเครือข่าย 
  หรือแฟรนไชส์ 

 
 
 

มาตรฐานอาชีพ ผู้ประกอบการอาหารไทย 

ระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี 

ผู้ประกอบอาหารไทย 

คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 

มาตรฐานอาชีพ  
ผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี 

ผู้ประกอบกิจการอาหารแบบ Chain restaurant 

ระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี 

ผู้ประกอบกิจการอาหารริมบาทวิถี 

คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1, 2, 3  

หลักสูตร 
- การจัดการความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น  
- การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร                       
- การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารขั้นสูง 
 

หลักสูตร 
- การพัฒนาอาหารเบื้องต้น                     
- การวิจัยและพัฒนาอาหารขั้นต้น                     
- การวิจัยและพัฒนาอาหารขั้นกลาง                      
- การวิจัยและพัฒนาอาหารขั้นสูง                    
- การวิจัยและนวัตกรรมอาหาร 

 
 
 

มาตรฐานอาชีพ  
ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร 

นักวิทยาศาสตร์อาหาร 
 

ระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี 

นักจัดการอาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) 

คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4, 5, 6 

มาตรฐานอาชีพ  
นักพัฒนาอาหาร 

นักวิจัยและพัฒนาอาหาร 

ระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก 

นักวิจัยและพัฒนาอาหาร 

คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4, 5, 6, 7, 8  
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 3.3.2 แนวทางการจดัการเรยีนรูสู้่การปฏบิัตใิหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานอาชีพ 
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3.4  ก าหนดครภุณัฑท์ีจ่ าเปน็ต่อการจัดการเรยีนการสอน 

• กลุม่สาขาอาหาร อาชีพที่มคีวามจ าเป็นเรง่ดว่น (Quick win) 

 
ที ่ อาชีพ หลักสูตรการศึกษา ระดับ

การศึกษา 
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อ 

การจัดการเรียนการสอน 
1 ผู้ประกอบอาหารไทย  

ระดับ 3, 4, 5 
   

1.1 ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นต้น  
ระดับ 3, 4 

ผู้ประกอบอาหารไทย
ขั้นต้น 
 
 
 
 

ปวช./ปวส./
ป.ตรี 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการประกอบ
อาหารไทย เช่น อุปกรณ์
เครื่องครัวตามหลักสุขอนามัย 
ห้องจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว 
ห้องจัดเก็บวัตถุดิบเพ่ือควบคุม
อุณหภูมิให้ได้มาตรฐาน 
 

1.2 ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นกลาง 
ระดับ 5   

ผู้ประกอบอาหารไทย
ขั้นกลาง 
 
 
 
 

ปวส./ป.ตร ี ปรับปรุงห้องปฏิบัติการประกอบ
อาหารไทย เช่น อุปกรณ์
เครื่องครัวตามหลักสุขอนามัย 
ห้องจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว 
ห้องจัดเก็บวัตถุดิบเพ่ือควบคุม
อุณหภูมิให้ได้มาตรฐาน 
 

2 ผู้ประกอบการอาหาร                    
(เจ้าของกิจการ)  
ระดับ 3, 4 

   

2.1 ผู้ปฏิบัติงานอาหาร 
ระดับ 3 
 
 
 
 

การประกอบอาหาร
และการบริการอาหาร
อย่างปลอดภัย 
 
 
 

ปวช./ปวส. - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร
และเครื่องดื่มห้อง  
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 
 

2.2 นักจัดการธุรกิจอาหาร 
ระดับ 4  
 
 

ผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารมืออาชีพ  
 

ปวช./ปวส./
ป.ตรี 

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร
และเครื่องดื่มห้อง  
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 
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ที ่ อาชีพ หลักสูตรการศึกษา ระดับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อ 
การจัดการเรียนการสอน 

3 นักจัดการอาหาร  
(ด้านความปลอดภัยอาหาร) 
ระดับ 5, 6 

   

3.1 นักจัดการอาหาร  
(ด้านความปลอดภัยอาหาร) 
ระดับ 5 

การจัดการความ
ปลอดภัยอาหาร
เบื้องต้น 
 

ปวช./ปวส. ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
อาหาร 

3.2 นักวิทยาศาสตร์ 
อาหาร (ด้านความปลอดภัย
อาหาร)  
ระดับ  6 

การจัดการ 
ความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
 

ป.ตรี ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
อาหาร 

4 นักพัฒนาอาหาร  
ระดับ 4, 5 

   

4.1 นักพัฒนาอาหาร 
ระดับ 4 

การพัฒนาอาหาร
เบื้องต้น 
 

ปวช./ปวส. - ชุดทดสอบทางประสาทสัมผัส
เบื้องต้น 
- ชุดทดสอบคุณภาพทางเคมีและ
กายภาพเบื้องต้น 

4.2 นักวิจัยและพัฒนาอาหาร  
ระดับ 5  

การวิจัยและพัฒนา
อาหารขั้นต้น 
 

ป.ตรี - ห้องทดสอบทางประสาทสัมผัส
เบื้องต้น 
- ห้องทดสอบคุณภาพทางเคมี
และกายภาพเบื้องต้น 
- ห้องทดสอบสูตรอาหาร 
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• กลุม่สาขาเกษตร 

1. อาชีพทีม่ีความจ าเปน็เรง่ดว่น (Quick Win) 

  1.1 กลุ่มอาชพีโคนม 
 

ที ่ อาชีพ หลักสตูรการศึกษา ระดบั
การศึกษา 

ครภุณัฑท์ีจ่ าเปน็ต่อ 
การจดัการเรียนการสอน 

1 นักออกแบบและตรวจสอบ
ระบบรีดนมโค 

การจัดการระบบ 
รีดนมโค 

หลักสูตร
วิชาชีพ 
ระยะสั้น 

1. โรงเรือนรีดนมสาธิตระบบ 
Pipe line 5 หัวรีด  
2. โรงเรือนรีดนมระบบ Bucket 
type 2 หัว   
3. ชุดครุภัณฑ์เครื่องรีดนมระบบ 
Pipe line ชนิด 4 หัว  
4. ชุดครุภัณฑ์เครื่องรีดนมระบบ 
Bucket type 4 หัว   
5. เครื่องตรวจระบบเครื่องรีด 3 
เครื่อง (ใหญ่)   
6. เครื่องตรวจระบบเครื่องรีด 3 
เครื่อง (เล็ก) 

2 ผู้จัดการศูนย์รวบรวม 
น้ านมดิบ 

การจัดการ 
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

หลักสูตร
วิชาชีพ 
ระยะสั้น 

1. ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบ
น้ านมดิบ  
2. รถบรรทุกน้ านมดิบ 15 ตัน  
3. ถังเก็บน้ านมดิบขนาด 5 ตัน 
2 ถัง 

3 นักจัดการฟาร์มโคนม
มาตรฐาน 

การจัดการฟาร์มโคนม
สมัยใหม่ 

หลักสูตร
วิชาชีพ 
ระยะสั้น 

1. ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการ 
2. ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิต
อาหารโคนม  
3. ชุดเครื่องผลิตไฟฟ้าส ารองใน
งานฟาร์มโคนม 
4. โรงเรือนพร้อมอุปกรณ์รีดนม
โค 
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1.2 กลุ่มอาชพีขา้ว 
 

ที ่ อาชีพ หลักสตูรการศึกษา ระดบั
การศึกษา 

ครภุณัฑท์ีจ่ าเปน็ต่อ 
การจดัการเรียนการสอน 

1 นักจัดการฟาร์มข้าวมาตรฐาน การจัดการฟาร์มข้าว
มาตรฐาน 

หลักสูตร
วิชาชีพ 
ระยะสั้น 

1. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลย ี
การผลิตข้าวสมัยใหม่ 
2. ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ า 
3. ชุดห้องปฏิบัติการโรคและ 
ศัตรูข้าว 
4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า 
5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรค
และศัตรูข้าว 
 

2 นักจัดการอุตสาหกรรมแปร
รูปข้าว 

การจัดการ
อุตสาหกรรม 
แปรรูปข้าว 

หลักสูตร
วิชาชีพ 
ระยะสั้น 

1. ชุดปฏิบัติการอุตสาหกรรม
เกษตร 
2. ชุดห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เกษตร 
3. ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารปลอดภัย 
4. ชุดปฏิบัติการจัดการผลผลติ
ข้าวหลังเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ 
5. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลย ี
แปรรูปข้าว 
6. ปรับปรุงห้องปฎิบัติการ 
แปรรูปข้าว 
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2. อาชพีเกษตรที่มคีวามจ าเปน็ในอนาคต 
 

ที ่ อาชีพ หลักสตูรการศึกษา ระดบั
การศึกษา 

ครภุณัฑท์ีจ่ าเปน็ต่อ 
การจดัการเรียนการสอน 

1 
1.1 

 
 
 
 
 

 

เกษตรอัจฉริยะ 
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
มืออาชีพ 

 
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 
(Modern Innovative 
Agriculture) 
 
 
 
 

 
ระดับ ปวช. 

 
1. ชุดปฏิบัติการฟาร์มเกษตรพ้ืนฐาน
สมัยใหม่ 
2. ชุดปฏิบัติการช่างเกษตร 
3. ชุดปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 
4. ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตร 
5. ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
ดินและน้ า 
 

1.2 นักจัดการเกษตร
มืออาชีพ 

นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 
(Modern Innovative 
Agriculture) 
1. กลุ่มอาชีพข้าว 
 
 
 
 
 

ระดับ ปวส. 1. ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืช 
2. ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร
ปลอดภัย 
3. ชุดห้องปฏิบัติการโรคและศัตรูข้าว 
4. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตข้าว
สมัยใหม่ 
5. ชุดปฏิบัติการจัดการผลผลติข้าวหลัง
เก็บเก่ียวและบรรจุภัณฑ์ 
6. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปข้าว 
 

2. กลุ่มอาชีพผักและผลไม้ 
 

ระดับ ปวส. 1. ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืช 
2. ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร
ปลอดภัย 
3. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผัก
ปลอดภัยในโรงเรือนระบบปิดอัจฉริยะ 
4. ชุดห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
5. ชุดห้องปฏิบัติการโรคและศัตรูพืช 
ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลไม้
ปลอดภัยอัจฉริยะ 
6. ชุดปฏิบัติการจัดการผลผลติผักและ
ผลไม้หลังเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ 
7. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผักและ
ผลไม ้ 
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ที ่ อาชีพ หลักสตูรการศึกษา ระดบั
การศึกษา 

ครภุณัฑท์ีจ่ าเปน็ต่อ 
การจดัการเรียนการสอน 

  

3. กลุ่มอาชีพเห็ดและ
สมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ปวส. 1. ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืช 
2. ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร
ปลอดภัย 
3. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
ปลอดภัยอัจฉริยะ 
4. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช
สมุนไพรปลอดภัยอัจฉริยะ 
5. ชุดห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
6. ชุดห้องปฏิบัติการโรคและศัตรูพืช 
7. ชุดปฏิบัติการจัดการผลผลติเห็ดและ
พืชสมุนไพรหลังเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ 
8. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปเห็ด
และพืชสมุนไพร 

  4. กลุ่มอาชีพปศุสัตว์ 
 

ระดับ ปวส. 1. ชุดห้องปฏิบัติการชีววิทยาและสรีระสัตว์ 
2. ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร
ปลอดภัย 
3. ชุดปฏิบัติการผสมเทียมสัตว์ 
4. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการการเพาะ
และอนุบาลสัตว์วัยอ่อนในโรงเรือนระบบ
ปิดสมัยใหม่ 
5. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการการเลี้ยง
สัตว์ในโรงเรือนระบบปิดสมัยใหม่ 
6. ชุดห้องปฏิบัติการโรค พยาธิและศัตรู
สัตว์ 
7. ชุดปฏิบัติการจัดการผลผลติสัตว์ 
หลังการจับและบรรจุภัณฑ์ 
8. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์ 
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ที ่ อาชีพ หลักสตูรการศึกษา ระดบั
การศึกษา 

ครภุณัฑท์ีจ่ าเปน็ต่อ 
การจดัการเรียนการสอน 

  5. กลุ่มอาชีพประมง 
 

ระดับ ปวส. 1. ชุดห้องปฏิบัติการชีววิทยาสัตว์น้ า 
2. ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
3. ชุดห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน 
4. ชุดห้องปฏิบัติการโรค พยาธิและศัตรู
สัตว์น้ า 
5. ชุดปฏิบัติการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ า
วัยอ่อนในโรงเรือนระบบปิดสมัยใหม่ 
6. ชุดปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ าในโรงเรือน
ระบบปิดสมัยใหม่ 
7. ชุดปฏิบัติการจัดการผลผลติสัตว์น้ า 
หลังการจับและบรรจุภัณฑ์ 
8. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ า  

2 ผู้ประกอบการ
เกษตรอัจฉริยะ 

เกษตรนวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการ                                      
(Innovation and 
Entrepreneur  
Agriculture) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
ปริญญาตรี
สาย
ปฏิบัติการ 
(ทล.บ.) 

1. ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย 
2. ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิเคราะห์
โรคและพยาธิขั้นสูง 
3. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการออกแบบ
และระบบฟาร์มเกษตรสมัยใหม่อัจฉริยะ 
4. ชุดปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 
5. ชุดห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
6. ชุดปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมในงาน
ฟาร์มเกษตร 
7. ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการเกษตร 
8. ชุดห้องปฏิบัติการสร้างผู้ประกอบการ
เกษตรสมัยใหม่ 
9. ชุดห้องปฏิบัติการตลาดเกษตรออนไลน์ 
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3.5 ก าหนดแนวทางในการพฒันาครู 
 

 
 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาครูเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการรู้ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย         
1. สร้างครูและคณาจารย์วิชาชีพให้เป็นมืออาชีพ “รู้จริง ท าเป็น” ในอาชีพอาหารและเกษตร 

ที่สมัยใหม่และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสถานประกอบการ 
2. เปลี่ยนวิธีการสอนของครูและคณาจารย์ด้านอาหารและเกษตร เป็นระบบการสอนที่บูรณาการ

แบบเป็นทีม (Team Teaching) และครูเป็นโค้ช (Coaching) 
3. พัฒนาความสามารถในการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาหารและเกษตรของครูและ

คณาจารย์   
4. สนับสนุนให้ครูและคณาจารย์ท างานวิจัย สร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางอาหารและเกษตร 
5. สร้างครูและคณาจารย์ด้านอาหารและเกษตรรุ่นใหม่ และพัฒนาความรู้และยกระดับคุณวุฒิ

การศึกษาของครูและคณาจารย์ด้านอาหารและเกษตร 

โดยมีโครงการเพื่อการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาครู  ดังนี้ 
1. โครงการ On the Job Training สร้างครูและคณาจารย์อาชีวศึกษาเกษตรให้เป็นมืออาชีพ 

1.1 สร้างครูวิชาชีพให้เป็นมืออาชีพ “รู้จริง ท าได้  ใช้เทคโนโลยีเป็น” ในอาชีพเกษตรสมัยใหม่และ
เกษตรผู้ประกอบการในสถานประกอบการ 

1.2 เปลี่ยนวิธีการสอนของครูและคณาจารย์อาชีวศึกษาเกษตร  เป็นระบบการสอนที่บูรณาการ
แบบเป็นทีม (Team Teaching)  และครูเป็นโค้ช (Coaching) 

1.3 พัฒนาความสามารถในการวิจัย  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรของครูและ
คณาจารย์   

2. โครงการสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรของครูและคณาจารย์ 
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมครูและคณาจารย์อาชีวศึกษาเกษตร 

3.1 สร้างครูและคณาจารย์อาชีวศึกษาเกษตรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ 
3.2 พัฒนาครูและคณาจารย์อาชีวศึกษาเกษตรเดิมในสถานศึกษาเพื่อเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 

4. โครงการเพิ่มบุคลากรฝ่ายปฏิบัติงานฟาร์มเพ่ือคืนครูให้ผู้เรียน 
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3.6 ยทุธศาสตร์และโครงการที่เกีย่วขอ้ง 

ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนกลุ่มสาขาอาหารและเกษตร ประกอบด้วยยุทธ์ที่ส าคัญ  
3 ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยกลยุทธ์และโครงการที่ เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมาย  
ในการด าเนินการ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาหลักสตูรและคณุภาพก าลังคน 

ด้านอาหารและเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาคณุภาพครแูละครฝูึกจากภาคประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พัฒนาสื่อและครภุณัฑก์ารเรยีนรูสู้่การปฏบิัติ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตก าลังคน
ของสถานศึกษา และความต้องการก าลังคน
ภาคอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวน/พัฒนามาตรฐานอาชีพ มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 3 ทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit 
Bank) ออกแบบระบบการเทียบโอนการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ 
นวัตกรรมต่าง ๆ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน
ภาคเอกชนในการผลักดันแรงงานเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่มี
ความสามารถดีเด่น 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาและบุคลากร 
ในสถานประกอบการ (SME) เพ่ือน าร่องการจัดการเรียน 
การสอนแบบ Modular Based Learning Outcome 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างการรับรู้ทุกภาคส่วนและขยายเครือข่าย
สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพเพ่ือรองรับบุคลากรส าหรับ
เกษตร บริการอาหารและอุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศและ
บริการชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและครูฝึกจากภาคประกอบการ 
ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีของครูและคณาจารย์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นเลิศ
ทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา
ครู่ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นผู้อบรม (train the 
trainer) 
กลยุทธ์ที่ 3 รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตร 
เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้าง 
องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโรงปฏิบัติงานอาชีพสมัยใหม่ 
ให้เป็นสถานศึกษาแห่งอาชีพสมัยใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็น 
ศูนย์ฝึกอบรมและบริการเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที ่1: พฒันาหลกัสตูรและคณุภาพก าลงัคนด้านอาหารและเกษตร 

• กลุม่สาขาอาหาร 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตก าลังคนของสถานศึกษาและความต้องการก าลังคนภาคอุตสาหกรรม 

Road Map ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ 
ความรว่มมือ ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร 

(ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565  

1 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการผลิต
ก าลังคนของสถานศึกษา 
และความต้องการ
ก าลังคน
ภาคอุตสาหกรรม 

เพ่ือให้ทราบความ
ต้องการ (Demand) ที่
แท้จริงเพ่ือน าไปสู่ 
การวางแผนด้าน
ก าลังคนของประเทศ 

ได้ฐานข้อมูลส าหรับ
น าไปวางแผนก าลังคน
เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์
อย่างยั่งยืนและมีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

1 
ฐานข้อมูล 

1 
ฐานข้อมูล 

1 
ฐานข้อมูล 

3 3 3 สกศ./
คณะกรรมการ
กลาง 
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กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวน/พัฒนามาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพเป้าหมาย 

Road Map ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ 
ความรว่มมือ ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร 

(ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565  

1 โครงการจัดท ามาตรฐาน
อาชีพใหม่  

เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
อาชีพตามความ
ต้องการของ
อุตสาหกรรมอาหาร
และทบทวนมาตรฐาน
อาชีพ 

ได้มาตรฐานอาชีพ 
- ผู้ประกอบการอาหาร 
ระดับ 3 
- นักวิจัยและพัฒนา
อาหาร ระดับ 4, 5, 6 
- นักวิจัยและพัฒนา
อาหาร ระดับ 7, 8 

1 
มาตรฐาน 

1 
มาตรฐาน 

1 
มาตรฐาน 

1.6 4.8 3.2 สคช. 

 

กลยุทธ์ที่ 3 : ทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะส าหรับการเรียนการสอน และส าหรับการอบรม 

Road Map ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ 
ความรว่มมือ ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร 

(ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1 โครงการทบทวน/พัฒนา
หลักสูตร              
- ผู้ประกอบอาหารไทย 
- ผู้ประกอบการอาหาร 
(เจ้าของกิจการ) 

1. เพื่อทบทวน
หลักสูตรเดิมเพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีพ 

1. ได้หลักสูตร ส าหรับ
การเรียนการสอนและการ
อบรมของทั้ง 4 อาชีพ 
ที่มกีารทบทวนแล้ว 

2 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

- 1.2 2.4 - มหาวิทยาลัย 
น าร่อง 
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Road Map ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ 
ความรว่มมือ ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร 

(ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

- นักจัดการอาหารด้าน
ความปลอดภัยอาหาร 
- นักวิจัยและพัฒนา
อาหาร 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

2. ได้หลักสูตรใหม่ที่
พัฒนาขึ้น จ านวน 6 
หลักสูตร ได้แก่ 
- ผู้ประกอบการอาหาร 

จ านวน 1 หลักสูตร 
- นักวิจัยและพัฒนา

อาหาร 5 หลักสูตร 

 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบ ธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) ออกแบบระบบการเทียบโอนการเรียนรู้และประสบการณ์ 

Road Map ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ 
ความรว่มมือ ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร 

(ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนาระบบ
ธนาคารหน่วยกิต 
(Credit bank) 

เพ่ือเป็นการออกแบบ
ระบบการเทียบโอน 
การเรียนรู้และ
ประสบการณ์ 

มีหลักสูตรที่ใช้ระบบ
ธนาคารหน่วยกิต 
(Credit bank) ที่มี
ประสิทธิภาพ 

6 
หลักสูตร 

9 
หลักสูตร 

9 
หลักสูตร 

1.5 1.5 1.5 สกอ./
สถาบันการศึกษา
น าร่อง 
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กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ นวัตกรรมต่าง ๆ 

Road Map ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ 
ความรว่มมือ ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร 

(ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนา/จัดหา
สื่อการเรียนการสอนด้าน
อาหารด้วยนวัตกรรม
และระบบไอที และ
จัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาด้วยสื่อที่ได้รับ
การพัฒนา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 
เพ่ือสร้างนวัตกรรม
ส าหรับการเรียนรู้และ
และทดลองใช้สื่อ 

หลักสูตรต่าง ๆ ได้ใช้สื่อ
การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์/E-learning ที่
ได้รับการพัฒนา  

2 
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 

3 5 5 มหาวิทยาลัย 
น าร่อง 

รวมเงินงบประมาณท่ีขอจัดสรร (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 7.3 11.7 7.7 26.7 
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• กลุม่สาขาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

Road Map ระยะที ่
1 

ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ความ
รว่มมือ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1 โครงการ
สถานศึกษา 
อาชีวศึกษา
เกษตรฐาน
เทคโนโลยี
แบบทวิ
ภาค(ีTechno
logy-Based 
College) 

1. เพ่ือปรับเปลี่ยน
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี  และ
วิทยาลัยประมง  
สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร 
เป็นสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร
ฐานเทคโนโลยี   
ที่จัดการศึกษาแบบ
ทวิภาค ี

จ านวนสถานศึกษาที่เป็น
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เกษตรฐานเทคโนโลยี 
จ านวน 41 แห่ง  
- สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ  
- สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
- สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 

 
 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 
 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 
 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบ 
1.สอศ. 
2.สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร 
3.สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
1.สถานประกอบการ 
2.สถาบันอุดมศึกษา 
3.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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Road Map ระยะที ่

1 
ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ความ

รว่มมือ 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
  2. เพ่ือปรับรูปแบบ

ของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร
ให้เป็นโรงเรียน
ประจ า  ที่มีระบบ
การจัดการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติงาน
จริงแบบ Work-
Based Learning 
มีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ 
Project-Based 
Learning และ
STEM Education        

1. จ านวนผู้เรียนที่เข้าศึกษา
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เกษตรฐานเทคโนโลยี 
ระดับปวช. 30 คน/แห่ง/ปี 
ระดับปวส. 30 คน/แห่ง/ปี 
ระดับปริญญาตรี 20 คน/ปี  
2. เงินอุดหนุนการศึกษา 
(คน/หลักสูตร) 
ระดับปวช. 240,000 บาท 
ระดับปวส. 240,000 บาท 
ระดับปริญญาตรี 
240,000บาท 

  
  
 
 

240 
 240 

- 
  
 

240 
240 

- 

  
  
 
 

720 
 720 

- 
  
 

240 
240 

- 

  
  
 
 

1,440 
1,200 

 

160 
 

  
 240 
240 
160 

  
  
  
  
  
  
 
 
 

57.6 
57.6 

 

  
  
  
  
  
  
 
 

  
57.6 
57.6 

  
  
  
  
  
 
 
 
 

57.6 
57.6 
38.0 

4.ฟาร์มเกษตร
ต่างประเทศ 

3. เพ่ือปรับปรุง
หอพักผู้เรียน
รองรับการจัด
การศึกษารูปแบบ
โรงเรียนประจ า 

จ านวนหอพักผู้เรียนใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เกษตรฐานเทคโนโลยี 

8 8 8 40.0 40.0 40.0 ผู้รับผิดชอบ 
1.สอศ. 
2.สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร 
3.สถานศึกษา 
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Road Map ระยะที ่

1 
ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ความ

รว่มมือ 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
2 โครงการ

พัฒนา
หลักสูตร
เกษตรและ 
ผู้ประกอบ 
การเกษตร
สมัยใหม่ ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชา
การเกษตรสมัยใหม่
และสาขาวิชา
เกษตรนวัตกรรม
และผู้ประกอบการ
ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

จ านวนหลักสูตรการศึกษา 
- ระดับ ปวช. 
- ระดับ ปวส. 
- ระดับปริญญาตรี 
- หลักสูตรระยะสั้น 
 
 

 
  

3 
- 
- 

2 

 
  

2 
3 
3 
3 

 
  
- 

2 
2 
2 

 
  

0.3 
- 
- 

0.2 

 
  

0.2 
0.3 
0.3 
0.3 

 
  
- 

0.2 
0.2 
0.2 

  

ผู้รับผิดชอบ 
1.สอศ. 
2.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 
2.สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร 
3.สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
1.สถานประกอบการ 
2.สถาบันอุดมศึกษา 
3.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

รวมเงินงบประมาณท่ีขอจัดสรร (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 155.7 155.7 193.6  
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กลยุทธ์ที่ 2 : จัดการเรียนการสอนนักศึกษาและบุคลากรในสถานประกอบการ (SME) เพ่ือน าร่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Modular Based Learning Outcome  

Road Map ระยะที ่
1 

ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ความ
รว่มมือ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1 โครงการ
จัดการเรียน
การสอน
ส าหรับ
นักศึกษาและ
บุคลากรใน 
สถาน
ประกอบการ 

เพ่ือจัดการเรียน
การสอนในสถาน
ประกอบการแบบ 
Modular Based 
Learning 
Outcome 

มีจ านวนนักศึกษาและ
บุคลากรที่เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 
75 % ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
- ผู้ประกอบอาหารไทย 
ระดับ 1, 2, 3  
- ผู้ประกอบอาหารไทย 
ระดับ 4, 5  
- ผู้ประกอบการอาหาร 
ระดับ 1,2 
- ผู้ประกอบการอาหาร 
ระดับ 3 
- นักจัดการอาหาร (ด้าน
ความปลอดภัยอาหาร) 
ระดับ 4, 5 
- นักจดัการอาหาร (ด้าน
ความปลอดภัยอาหาร) 
ระดับ 6 
- นักพัฒนาอาหาร  
ระดับ 4 

 
 
 

1,000 
คน 
- 
 

1,500 
คน 
- 
 

200 คน 
 
 
- 
 
 

100 คน 
 

 
 
 

1,000 
คน 
- 
 

1,500 
คน 
- 
 

200 คน 
 
 
- 
 
 

100 คน 
 

 
 
 

1,000 
คน 
- 
 

1,500 
คน 

20 คน 
 

200 คน 
 
 

15 คน 
 
 

100 คน 
 

 
 
 

50 
 
- 
 

75 
 
- 
 

20 
 
 
- 
 
 

10 
 

 
 
 

50 
 
- 
 

75 
 
- 
 

20 
 
 
- 
 
 

10 
 

 
 
 

50 
 
- 
 

75 
 
- 
 

20 
 
 

3 
 
 

10 
 

สถาบันการศึกษาแม่ข่าย 
ม.เกษตรศาสตร์  
ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  
ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   ม.มหิดล 
และส่วนภูมิภาค เช่น  
ม.เชียงใหม่  ม.ขอนแก่น 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.ราชภัฏ  
(น าร่อง 4 ภาค) และ            
ม.เทคโนโลยีราชมงคล  
(น าร่อง 4 ภาค) ที่
คัดเลือกและวิทยาลัย
การอาชีพและสถาบัน
เกษตรและเทคโนโลยี 
ตัวแทน 4 ภาค 
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Road Map ระยะที ่
1 

ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ความ
รว่มมือ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

- นักวิจัยและพัฒนาอาหาร 
ระดับ 5 
- นักวิจัยและพัฒนาอาหาร 
ระดับ 6 
- นักวิจัยและพัฒนาอาหาร 
ระดับ 7 
- นักวิจัยและพัฒนาอาหาร 
ระดับ 8 

 
100 คน 

 
- 
 
- 
 
- 

 
100 คน 

 
50 คน 

 
- 
 
- 
 

 
100 คน 

 
50 คน 

 
20 คน 

 
10 คน 

 

 
20 

 
- 
 
- 
 
- 

 
20 

 
6 
 
- 
 
- 

 

 
20 

 
6 
 

40 
 

30 
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กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างการรับรู้ทุกภาคส่วนและขยายเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพเพ่ือรองรับบุคลากรส าหรับเกษตร บริการอาหารและอุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศ
และบริการชุมชน  

Road Map ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ 
ความรว่มมือ ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
1 โครงการ

ประชาสัมพันธ์และ
ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย 

1. เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานและภาคี
เครือข่าย 
2. เพื่อขยายจ านวน
สถาบันการศึกษาที่
เป็นเครือข่ายในการ
พัฒนาบัณฑิต       

1. มีความร่วมมือ
และสร้างความรับรู้
ให้กับหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 
 
2. มีสถาบัน 
การศึกษาท่ีมีความ
พร้อมในการพัฒนา
บัณฑิต 

มากกว่า
ร้อยละ 

80 
 
 

10 
สถาบัน 

มากกว่า
ร้อยละ 
80 
 
 
10 
สถาบัน 

มากกว่า
ร้อยละ 
80 
 
 
10 
สถาบัน 

0.04 
 
 
 
 

30 

0.04 
 
 
 
 

30 

0.04 
 
 
 
 

30 

1. มหาวิทยาลัย
น าร่อง 
2. คณะกรรมการ
กลาง/มหาวิทยาลัย
เครือข่าย 

รวมเงินงบประมาณท่ีขอจัดสรร (ยุทธศาสตร์ที่ 2) 209.14 224.64 301.64 735.42 
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• กลุม่สาขาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาครูและครูฝึกจากภาคประกอบการให้เป็นมืออาชีพ 

Road Map ระยะที ่
1 

ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ความรว่มมือ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1 โครงการ 
On the Job 
Training 
สร้างครูและ
คณาจารย์
อาชีวศึกษา
เกษตรให้เป็น
มืออาชีพ   

1. สร้างครูวิชาชีพ 
ให้เป็นมืออาชีพ  
“รู้จริง ท าเป็น” ใน
อาชีพเกษตร
สมัยใหม่และเกษตร
ผู้ประกอบการใน
สถานประกอบการ 

จ านวนครูและคณาจารย์ใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร 
จ านวน 41 แห่งๆละ 5 
คน/ปี 

205 205 205 2.05 2.05 2.05 ผู้รับผิดชอบ 
1. สอศ. 
2. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
3. สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
1. สถานประกอบการ 
2. สถาบันอุดมศึกษา 
3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

2. เปลี่ยนวิธีการ
สอนของครูและ
คณาจารย์
อาชีวศึกษาเกษตร  
เป็นระบบการสอน
ที่บูรณาการแบบ
เป็นทีม (Team 
Teaching)  และ
ครูเป็นโค้ช 
(Coaching) 

จ านวนครูและคณาจารย์ใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร  
- ภาคเหนือ 
- ภาคกลาง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ภาคใต้ 

  
  
 

  
10 
10 

 10 
10 

  
  
 

  
20 
20 
20 
20 

  
  
 

  
20 

 20 
20 
20 

  
 
 

  
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

  
 

  
  

0.2 
0.2 
0.2 
0.2 

  
 

  
  

0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
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Road Map ระยะที ่
1 

ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ความรว่มมือ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร (ล้านบาท) 
2562 2563 2564 2562 2563 2564 

2 โครงการเพิ่ม
บุคลากร 
ฝ่ายปฏิบัติงาน
ฟาร์ม เพื่อคืน
ครูให้ผู้เรียน 

เพ่ิมอัตราก าลัง
บุคลากร 
ฝ่ายปฏิบัติงานฟาร์ม 
ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร  
เพ่ือสร้างศักยภาพ
การด าเนินงาน
ฟาร์มเกษตร 

จ านวนบุคลากรฝ่าย
ปฏิบัติงานฟาร์มเกษตร   
ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร 
จ านวน 41 แห่ง ๆ ละ  
3 คน/ปี อัตราค่าจ้าง 
15,000 บาท/คน/เดือน 

123 123 123 22.14 22.14 22.14 ผู้รับผิดชอบ 
1. สอศ. 
2. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
3. สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 
  

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรของครูและคณาจารย์ 
Road Map ระยะที ่

1 
ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ความรว่มมือ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1 โครงการ
สนับสนุน
งานวิจัย 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทางการ
เกษตรของครู
และคณาจารย์ 

1. พัฒนา
ความสามารถใน
การวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร   

จ านวนครูและคณาจารย์ใน
สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร จ านวน 
4 แห่งๆ ละ 10 คน/ปี 

40 
 

40 
 

40 
 

 0.4 
 

 0.4 
 

 0.4 
  

ผู้รับผิดชอบ 
สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
ความร่วมมือ 
1. สถาบันอุดมศึกษา 
2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 2. สนับสนุนให้ครู

และคณาจารย์
ท างานวิจัย สร้าง
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

1. จ านวนผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร  2 ผลงาน/
สถาบัน/ปี 
2. เงินอุดหนุนงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร จ านวน 
100,000 บาท/เรื่อง 

8 
  
  
 

8 

8 
  
  
 

8 

8 
  
 

  
8 
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0.8 
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Road Map ระยะที ่
1 

ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ความรว่มมือ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

2 โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมครู
และ
คณาจารย์
อาชีวศึกษา
เกษตร 

เพ่ือสร้างครูและ
คณาจารย์
อาชีวศึกษาเกษตร
รุ่นใหม่  ทดแทน 
ครูและคณาจารย์ที่  
เกษียณอายุราชการ 

สร้างครูและคณาจารย์
อาชีวศึกษาเกษตรรุ่นใหม่   
- ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 2 คน/สถาบัน/ปี 
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 
จ านวน 100,000 บาท/
คน 
- ระดับปริญญาโท 
จ านวน 2 คน/สถาบัน/ปี 
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 
จ านวน 200,000 บาท/
คน 

 
  

8 
 
 
 
 

8 
 

 

 
  

 8 
 
 
 
 

8 

 
  

8 
 
 
 
 

8 

  
  

0.8 
 
 
 
 

1.6 

  
  

0.8 
 
 
 
 

1.6 

  
  

0.8 
 
 
 
 

1.6 

ผู้รับผิดชอบ 
1. สอศ. 
2. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
3. สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
สถาบันอุดม 
ศึกษา 

เพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาครู 
- ระดับปริญญาตรีเป็นโท 
จ านวน 2 คน/สถาบัน/ปี  
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 
จ านวน 100,000 บาท/
คน 
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Road Map ระยะที ่
1 

ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ความรว่มมือ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

   - ระดับปริญญาโทเป็นเอก 
จ านวน 2 คน/สถาบัน/ปี 
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 
จ านวน 200,000 บาท/คน 

8 8 8 1.6 1.6 1.6  

รวมเงินงบประมาณท่ีขอจัดสรร (ยุทธศาสตร์ที่ 2) 30.59 30.99 30.59  
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  พฒันาสื่อและครภุัณฑ์การเรียนรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

• กลุม่สาขาอาหาร 

กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ  

Road Map ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ 
ความรว่มมือ ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร 

(ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565  

1 โครงการจัดหาและ
พัฒนาครุภัณฑ์ 

1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ 
2. เพ่ือปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ  
 
 

สถานศึกษาท่ีมีครุภัณฑ์
ที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพส าหรับ 
การจัดการเรียนสอน 
จ านวน 25 แห่ง 

- 25 แห่ง - - 450 - มหาวิทยาลัย 
น าร่อง/
คณะกรรมการ
กลาง/มหาวิทยาลัย
เครือข่าย 
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กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาครู่ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นผู้อบรม (train the trainer)  

Road Map ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ 
ความรว่มมือ ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร 

(ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565  

1 โครงการพัฒนา
คณาจารย์พันธุ์ใหม่ 
ให้เป็นมืออาชีพ และเป็น
ผู้ฝึกอบรม  

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม 
2. เพ่ือพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ
คณาจารย์ในแต่ละ
สาขาอาชีพให้ครูพันธุ์
ใหม่ 

1. ได้หลักสูตรการ
ฝึกอบรมครู 
2. มีคณาจารย์มืออาชีพ
ที่มีศักยภาพในแต่ละ
สาขาอาชีพ 4 อาชีพ 
 

4  
หลักสูตร 
125 คน 

 

4  
หลักสูตร 
125 คน 

4  
หลักสูตร 
125 คน 

0.4 
 

6.25 

0.4 
 

6.25 

0.4 
 

6.25 

มหาวิทยาลัยน า
ร่อง/
คณะกรรมการ
กลาง/มหาวิทยาลัย
เครือข่าย 

 

กลยุทธ์ที่ 3 : รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ  

Road Map ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่1 ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ 
ความรว่มมือ ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร 

(ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565  

1 โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
ส าหรับน าไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ส าหรับน าไปใช้
ประโยชน์ 

1 
ฐานข้อมูล 

- 1 
ฐานข้อมูล 

0.5 - 0.5 สกศ./
คณะกรรมการ
กลาง 
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กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

Road Map ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่
1 

ระยะที ่2 ผูร้บัผดิชอบ/ 
ความรว่มมือ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณที่ขอจดัสรร (ล้าน
บาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565  
1 โครงการสนับสนุน

งานวิจัย นวัตกรรม
และการสืบค้นด้าน
อาหาร 
 

เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัย นวัตกรรม
ด้านอาหาร 

มีงานวิจัย นวัตกรรม
ด้านอาหารที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ในระดับ 
ปวช. ปวส. และ 
ป.ตรี 

20 
โครงการวิจัย 

20 
โครงการวิจัย 

20 
โครงการวิจัย 

5 3 3 มหาวิทยาลัย 
น าร่อง/
คณะกรรมการ
กลาง/
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย 

รวมเงินงบประมาณท่ีขอจัดสรร (ยุทธศาสตร์ที่ 3)  12.15 459.65 10.15 481.95 
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• กลุม่สาขาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาชีพเฉพาะทาง 

Road Map ระยะที่ 
1 

ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผู้รับผิดชอบ/ความร่วมมือ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีขอจัดสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1 โครงการ
ยกระดับ
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา
เกษตรสู่ความ
เป็นเลิศทาง
วิชาชีพเกษตร 
(Excellent 
Model 
School) 

1. เพ่ือสร้างงานฟาร์ม
เกษตรพ้ืนฐานและ
เกษตรทฤษฎีใหม่  
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ฝึกอาชีพ 

จ านวนสถานศึกษาที่เป็น
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เกษตรฐานเทคโนโลยี 
สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร   
แห่งละ 3,000,000 บาท 

8 8 8 24.0 
  
  
  

24.0 
 

  

24.0 
 

  

ผู้รับผิดชอบ 
1. สอศ. 
2. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
3. สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
1. สถานประกอบการ 
2. สถาบันอุดมศึกษา 
3.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

2. เพ่ือพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานของ
สถานศึกษา 
อาชีวศึกษาเกษตร 

จ านวนสถานศึกษา 
สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร  
แห่งละ 5,000,000 บาท 

8 8 8 40.0 40.0 40.0 

3. เพ่ือจัดห้อง 
ปฏิบัติการเทคโนโลยี
เฉพาะทางเกษตรที่มี
มาตรฐานและครบถ้วน
ตามหลักสูตรการศึกษา 

จ านวนสถานศึกษา 
สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร 
แห่งละ 4,000,000 บาท 

8 8 8 32.0 32.0 32.0 
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาโรงปฏิบัติงานอาชีพสมัยใหม่ ให้เป็นสถานศึกษาแห่งอาชีพสมัยใหม่ 
Road Map ระยะที่ 

1 
ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผู้รับผิดชอบ/ความร่วมมือ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2563 2564 งบประมาณท่ีขอจัดสรร (ล้านบาท) 
2562   2563 2564 2565 

1 โครงการ
สถานศึกษา
แห่งงาน 
ฟาร์มเกษตร
สมัยใหม่ 
(Smart 
Farming 
College) 

เพ่ือสร้างฟาร์ม
เกษตรสมัยใหม่ที่มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และ 
ฝึกอาชีพของผู้เรียน 
เกษตรกรและ
ประชาชน 

จ านวนฟาร์มเกษตร
สมัยใหม่ที่ใช้พลังงาน
ทดแทน ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตรฐาน
เทคโนโลยี สังกัดสถาบัน 
การอาชีวศึกษาเกษตร  
แห่งละ 15,000,000 บาท  

8 8 8 120.0 120.0 120.0 ผู้รับผิดชอบ 
1. สอศ. 
2. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
3. สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
1. สถานประกอบการ 
2. สถาบันอุดมศึกษา 
3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน 
Road Map ระยะที่ 

1 
ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผู้รับผิดชอบ/ความร่วมมือ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีขอจัดสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1 โครงการ
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา
เกษตร   
เพ่ือพัฒนา
และบริการ
ชุมชน 
(Develop 
and Service 
College) 

เพ่ือตั้งศูนย์
ฝึกอบรมและ
บริการเทคโนโลยี
เกษตรของ
สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร  
ที่มีหน้าที่ในการจัด
ฝึกอบรมอาชีพและ
บริการทางการ 
เกษตรในรูปแบบ
คลินิกเทคโนโลยี
เกษตร ให้กับ
เกษตรกรและ
ประชาชนทุกวัย  

1. มีศูนย์ฝึกอบรมและ
บริการเทคโนโลยีเกษตร 
2. จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม
อาชีพเกษตรในสถานศึกษา  
จ านวน 41 แห่ง ๆ ละ 
100 คน/ปี   
3. เงินอุดหนุนการฝึกอบรม
วิชาชีพ หลักสูตร 1 เดือน  
จ านวน 10,000 บาท/คน 
4. จ านวนเกษตรกรเข้ารับ
บริการคลินิกเทคโนโลยี
เกษตร จ านวน 41 แห่ง ๆ
ละ 200 คน เงินอุดหนุน
การให้บริการ 200 บาท/
คน 

41 
  

4,100 
  
 

  
 
 

  
8,200  

41 
  

4,100 
  
  
 
 

  

 
  

8,200 

41 
  

4,100 
  
  
 
 
 

 
  

8,200 

  
  

41.0 
   

 
 
 
 
 

1.64  

  
  

41.0 
   

 
 
 
 
 

1.64 

  
  

 41.0 
 
 
 
 

   
 

1.64 

ผู้รับผิดชอบ 
1. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
2. สถานศึกษา 
 

รวมเงินงบประมาณท่ีขอจัดสรร (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 258.64 258.64 258.64 

รวมเงินงบประมาณท่ีขอจัดสรรทั้งสิ้น 444.93 445.33 483.23 

 
อาชีพทีม่ีความจ าเปน็เรง่ดว่น (Quick win) 
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 1.1 กลุ่มอาชีพโคนม 
Road Map ระยะที่ 

1 
ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผู้รับผิดชอบ/ความร่วมมือ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีขอจัดสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2562 2563 2564 

1 การพัฒนา 
นักออกแบบ
และตรวจสอบ
ระบบรีดนมโค 

เพ่ือพัฒนา 
นักออกแบบและ
ตรวจสอบระบบ 
รีดนมโคให้เป็นมือ
อาชีพ 

จ านวนนักออกแบบและ
ตรวจสอบระบบรีดนมโค 
- วษท.ตาก 
- วษท.ลพบุรี 
- วษท.เพชรบุรี 
- วษท.บุรีรัมย์ 
เงินอุดหนุนการฝึกอบรม 
10,000 บาท/คน/
หลักสูตร 

 
 

75 
75 
75 
75 

 
 

75 
75 
75 
75 

 
 

  
 

0.75 
0.75 
0.75 
0.75 

 
 

0.75 
0.75 
0.75 
0.75 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
1. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
2. สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
1. สถานประกอบการ 
2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

2 การพัฒนา
ผู้จัดการ 
ศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ 

เพ่ือพัฒนาผู้จัดการ
ศูนย์รวบรวม 
น้ านมดิบให้เป็นมือ
อาชีพ   

จ านวนผู้จัดการ 
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
- วษท.ตาก 
- วษท.ลพบุรี 
- วษท.เพชรบุรี 
- วษท.บุรีรัมย์ 
เงินอุดหนุนการฝึกอบรม 
10,000 บาท/คน/
หลักสูตร 

 
 

50 
50 
50 
50 

 

 
 

50 
50 
50 
50 

  
 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

 
 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
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Road Map ระยะที่ 
1 

ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผู้รับผิดชอบ/ความร่วมมือ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีขอจัดสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

3 การพัฒนานัก
จัดการฟาร์ม 
โคนมมาตรฐาน 

 เพ่ือพัฒนา 
นักจัดการฟาร์มโค
นมมาตรฐานให้เป็น
มืออาชีพ 

จ านวนนักจัดการฟาร์ม 
โคนมมาตรฐาน 
- วษท.ตาก 
- วษท.ลพบุรี 
- วษท.เพชรบุรี 
- วษท.บุรีรัมย์ 
เงินอุดหนุนการฝึกอบรม 
15,000 บาท/คน/
หลักสูตร 

 
 

600 
600 
600 
600 

 
 

600 
600 
600 
600 

 
 

  
 

9.0 
9.0 
9.0 
9.0 

 
 

9.0 
9.0 
9.0 
9.0 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
1. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
2. สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
1. สถานประกอบการ 
2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

4 การพัฒนา 
ครูพันธุ์ใหม่ให้
เป็นมืออาชีพ
และเป็น 
ผู้ฝึกอบรม
ผู้จัดการ 
ศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ 

สร้างครูวิชาชีพ 
ให้เป็นมืออาชีพ  
“รู้จริง ท าเป็น”  
ในอาชีพผู้จัดการ
ศูนย์รวบรวมน้ านม
ดิบ 

1. จ านวนครูและคณาจารย์
ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร 
จ านวน 4 แห่ง ๆ ละ 5 
คน/ปี 
2. เงินอุดหนุน 30,000 
บาท/คน 

20   0.6   ผู้รับผิดชอบ 
1. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
2. สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
สถานประกอบการ 
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Road Map ระยะที่ 
1 

ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผู้รับผิดชอบ/ความร่วมมือ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีขอจัดสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

5 การพัฒนา 
ครูพันธุ์ใหม่ให้
เป็นมืออาชีพ
และเป็น 
ผู้ฝึกอบรม 
นักจัดการ
ฟาร์มโคนม
มาตรฐาน 

สร้างครูวิชาชีพ  
ให้เป็นมืออาชีพ   
“รู้จริง ท าเป็น”  
ในอาชีพการจัดการ
ฟาร์มโคนม
มาตรฐาน 

จ านวนครูและคณาจารย์ใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร 
จ านวน 4 แห่ง ๆ ละ 5 
คน/ปี 
เงินอุดหนุน 30,000 บาท/
คน 

20   0.6   ผู้รับผิดชอบ 
1. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
2. สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
สถานประกอบการ 

6 พัฒนา
ครุภัณฑ์
เครื่องมือ 
การฝึกอบรม
โคนม 

เพ่ือเป็นศูนย์อบรม
และบริการทาง
การเกษตรในด้าน
โคนมมาตรฐาน 

จ านวนศูนย์อบรมและ
บริการทางการเกษตรใน
ด้านโคนมมาตรฐาน  
งบประมาณแห่งละ 15 
ล้านบาท 

4   60.0   ผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
1. สถานประกอบการ 
2. สถาบันอุดม 
ศึกษา 
3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รวมเงินงบประมาณท่ีขอจัดสรร 102.2 41.0   
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1.2 กลุ่มอาชีพข้าว 
Road Map ระยะที่ 

1 
ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผู้รับผิดชอบ/ความร่วมมือ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีขอจัดสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1 การพัฒนา 
นักจัดการ
ฟาร์มข้าว
มาตรฐาน 

เพ่ือพัฒนา 
นักจัดการฟาร์ม
ข้าวมาตรฐานให้
เป็นมืออาชีพ  
ที่สามารถเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา และ
ตรวจสอบข้าวของ
เกษตรกรเพ่ือให้ได้
มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด
ทั้งในและต่าง 
ประเทศ เพ่ือให้
เกษตรกรมีรายได้
จากการขายผลผลิต
ข้าวที่มีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 

จ านวนนักจัดการฟาร์มข้าว
มาตรฐาน  
- วษท.ชัยภูม ิ
- วษท.พิจิตร 
- วษท.ตาก 
- วษท.พัทลุง 
เงินอุดหนุนการฝึกอบรม 
10,000 บาท/คน/
หลักสูตร 

 
 

500 
500 
500 
500 

 
 

500 
500 
500 
500 

 
 
 

  
 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 

 
 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
1. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
2. สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
1. สถานประกอบการ 
2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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Road Map ระยะที่ 
1 

ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผู้รับผิดชอบ/ความร่วมมือ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีขอจัดสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

2 การพัฒนา 
นักจัดการ
อุตสาหกรรม
แปรรูปข้าว 

เพ่ือพัฒนานัก
อุตสาหกรรมแปร
รูปข้าวให้เป็นมือ
อาชีพที่สามารถ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา
การแปรรูปจากข้าว 
เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย เพื่อ
เป็นการเพ่ิมมูลค่า
ข้าว 

จ านวนนักจัดการฟาร์มข้าว
มาตรฐาน  
- วษท.ชัยภูม ิ
- วษท.พิจิตร 
- วษท.ตาก 
- วษท.พัทลุง 
เงินอุดหนุนการฝึกอบรม 
20,000 บาท/คน/
หลักสูตร 

 
 

500 
500 
500 
500 

 
 

500 
500 
500 
500 

 
 
 

  
 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 

 
 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
1. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
2. สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
สถานประกอบการ 

3 การพัฒนา 
ครูพันธุ์ใหม่ให้
เป็นมืออาชีพ
และเป็น 
ผู้ฝึกอบรม 
การจัดการ
ฟาร์มข้าว
มาตรฐาน 

สร้างครูวิชาชีพ  
ให้เป็นมืออาชีพ  
“รู้จริง ท าเป็น”  
ในอาชีพการจัดการ
ฟาร์มข้าวมาตรฐาน 

จ านวนครูและคณาจารย์ใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร 
จ านวน 4 แห่ง ๆ ละ 5 
คน/ปี 
เงินอุดหนุน 30,000 บาท/
คน 

20   0.6   ผู้รับผิดชอบ 
1. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
2. สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
สถานประกอบการ 
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Road Map ระยะที่ 
1 

ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผู้รับผิดชอบ/ความร่วมมือ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีขอจัดสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

4 การพัฒนา 
ครูพันธุ์ใหม่ให้
เป็นมืออาชีพ
และเป็น 
ผู้ฝึกอบรมการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
แปรรูปข้าว 

สร้างครูวิชาชีพ  
ให้เป็นมืออาชีพ  
“รู้จริง ท าเป็น”  
ในอาชีพการจัดการ
อุตสาหกรรม 
แปรรูปข้าว 

จ านวนครูและคณาจารย์ใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร 
จ านวน 4 แห่งๆละ 5 คน/
ปี 
เงินอุดหนุน 30,000 บาท/
คน 

20   0.6   ผู้รับผิดชอบ 
1. สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร 
2. สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
สถานประกอบการ 

5 พัฒนา
ครุภัณฑ์
เครื่องมือการ
ฝึกอบรมการ
จัดการฟาร์ม
ข้าวมาตรฐาน 

เพ่ือเป็นศูนย์อบรม
และบริการทาง
การเกษตรในด้าน
การจัดการฟาร์ม
ข้าวมาตรฐาน 

จ านวนศูนย์อบรมและ
บริการทางการเกษตรใน
ด้านการจัดการฟาร์มข้าว
มาตรฐาน  
งบประมาณแห่งละ 1.5 
ล้านบาท 

4   6.0   ผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษา 
ความร่วมมือ 
1. สถานประกอบการ 
2. สถาบันอุดมศึกษา 
3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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Road Map ระยะที่ 
1 

ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผู้รับผิดชอบ/ความร่วมมือ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีขอจัดสรร (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

6 พัฒนา
ครุภัณฑ์
เครื่องมือการ
ฝึกอบรมการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
แปรรูปข้าว 

เพ่ือเป็นศูนย์อบรม
และบริการทาง
การเกษตรในด้าน
การจัดการ
อุตสาหกรรมแปร
รูปข้าว 

จ านวนศูนย์อบรมและ
บริการทางการเกษตรใน
ด้านการจัดการอุตสาหกรรม
แปรรูปข้าว  
งบประมาณแห่งละ 3.0 
ล้านบาท 

4   12.0    

       99.2 80.0 -  
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4. แนวทางการขบัเคลือ่นการผลติและพฒันาก าลังคน  

แนวทางการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคน ประกอบด้วยปัจจัยความส าเร็จของการขับเคลื่อน
แผนการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยง 

4.1 ปจัจยัความส าเรจ็ของการขบัเคลือ่นแผนแมบ่ท  
 

 

ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย 

1. นโยบายรูปแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น จัดการเรียนการสอนแบบโมดูล และมีระบบ Credit 
Bank หรือการสะสมหน่วยกิต และมีระบบการถ่านโอนเครดิตหรือ Credit Transfer โดยมีการสร้างระบบ 
Credit Bank ที่จะท าให้เกิดการเทียบโอนและพัฒนาสมรรถนะอาชีพให้ได้สมรรถนะตามที่ก าหนดและ  
เพ่ิมโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาในระบบ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม แรงงานหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

การมีคณะกรรมการกลางนโยบายและคณะอนุกรรมการจัดการความรู้พัฒนาก าลังคนด้านอาหาร
และเกษตรเพ่ือก าหนดมาตรฐาน และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน ก ากับ ติดตามและประเมินผล  และ
สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีนโยบายการจัดการเรียนการแบบ Work Integrated 
Learning และโครงสร้างคณะอนุกรรมการกลาง เป็นส่วนส าคัญที่จะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมหรือ 
Ecosystem ในการเรียนรู้ให้ได้สมรรถนะท่ีต้องการ ดังนี้ 

 โครงสร้างของคณะอนุกรรมการกลางที่จะก าหนดมาตรฐาน ออกแบบและสร้างโมเดลการเรียนรู้
ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติเพ่ือการสร้างทักษะ และจัดท าระบบการเรียนรู้และพัฒนาครูแม่ข่าย ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงสร้างระบบการติดตามประเมินผล 



80 
 

 
  

2. ก าหนดอาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและสร้างสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาฐาน
สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เป็นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตรงความต้องการก าลังคนของ
ประเทศ 

3. การมีภาคีเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา (ระบบพ่ีเลี้ยงและลูกข่าย) 
ที่มุง่เน้นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี นวัตกรรม & องค์ความรู้กระจายผ่านระบบเครือข่ายที่ประสิทธิภาพ 

4. การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับกลุ่มคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มคลัสเตอร์โลจิสติกซับพลายเชน/IT 
/พลังงาน/หุ่นยนต์  

5. การจัดการเรียนการแบบ Work Integrated Learning โดยใช้ Project-Based Learning และ 
STEM Education ในสถานประกอบการหรือในสถานที่ผลิตจริง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์วิชาการ 

สู่การพัฒนาสมรรถนะและมีระบบ Credit Bank/ Credit Transfer ส าหรับการเทียบโอนความรู้
ให้แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาในระบบ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม แรงงานหรือประชาชน
ทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและพัฒนาสมรรถนะอาชีพให้ได้สมรรถนะตามที่ก าหนดและ
เพ่ิมโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาอาชีพและตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

6. การจัดการการเรียนการสอนแบบ Work Based Education, Project Based Learning และ
ลักษณะการเรียนการสอนแบบ Module โดยมีการสร้างระบบ Credit Bank ที่จะท าให้เกิดการเทียบโอนและ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพ ระบบพ่ีเลี้ยง แม่ข่ายและลูกข่ายที่จะไปถ่ายทอดสู่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
ทั้งประเทศเพ่ือมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  

7. สร้าง Knowledge Excellence Center พัฒนาองค์ความรู้และระบบดิจิตัล เพ่ือจัดการความรู้
ของกลุ่มอาชีพ ให้มีสมรรถนะตรงความต้องการก าลังคนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายจัดตั้งศูนย์ Excellent Center for Knowledge Sharing ของสถาบันการศึกษาแม่ข่าย 
เพ่ือเชื่อมการจัดการความรู้ไปสู่สถาบันการศึกษาลูกข่ายและขยายไปยังผู้มีส่วนร่วมหรือ Stakeholder ต่าง ๆ 
เช่น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณหรือเงินลงทุน เป็นต้น  
ระบบพ่ีเลี้ยง แม่ข่ายและลูกข่ายที่จะไปถ่ายทอดสู่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งประเทศเพ่ือมุ่งเน้น
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนา
ความรู้และกระจายความรู้ให้ทั่วถึงของทุกกลุ่มอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้สมรรถนะตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานโดยเร็ว  

8. Information Center เป็นศูนย์กลางของประเทศ ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการก าลังคน 
ความสามารถของการผลิตก าลังคนต่อปี (Demand & Supply) ตามสมรรถนะท่ีก าหนด รวมถึงก าหนดรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายที่ เช่น ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ ที่จะเป็น 
ครูต้นแบบ ตลอดจนมีระบบติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ  

9. จัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรกรไทย (องค์กรมหาชน) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะผลักดันให้เกิด  

เกษตรอัจฉริยะเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรให้มีความม่ันคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน  
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4.2 การมสีว่นรว่มของภาคตีา่ง ๆ  
1. ภาคเอกชน เช่น สมาคมอาหารส าเร็จรูป สภาอุตสาหกรรม สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง 

หอการค้าไทย มาร่วมก าหนดสมรรถนะความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต 
2. ภาครัฐ เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 77 จังหวัด กระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการ ITAP ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 
เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น 

3. สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคีความร่วมมือ มีดังนี้ 
(1) กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบอาหารและผู้ประกอบการอาหารสถาบันการศึกษาแม่ข่าย ส่วนกลาง 

(Hub) และเป็น Knowledge Excellent Center ด้านการประกอบอาหาร เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

(2) กลุ่มอาชีพ นักจัดการอาหาร นักพัฒนาอาหาร สถาบันการศึกษาแม่ข่าย ส่วนกลาง (Hub) 
เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนภูมิภาค เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อยู่ในเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food 
Innopolis)  เป็นต้น ซึ่งท าหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการก าหนดองค์ความรู้มาตรฐานที่จะเป็นพ่ีเลี้ยงและสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและออกแบบการเรียนรู้แบบ Work based Learning และ
ท าหน้าที่ในการจัดตั้งศูนย์ Excellence Center ซึ่งจะท าหน้าที่แม่ข่าย (ครูฝึก) ในการพัฒนาอาชีพ นักจัดการ
อาหาร ระดับ 4-5-6 และนักพัฒนาอาหารระดับ 4-5 นักวิจัยและพัฒนาอาหารระดับ 6 และนักค้นคว้าและ
วิจัยด้านอาหารระดับ 7-8 

(3) สถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ ได้แก่  
• มหาวิทยาลัยราชภัฏ (จ านวน 4  แห่ง) ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) (จ านวน 4  แห่ง) ได้แก่ มทร.ธัญบุรี 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (หรือ มทร. อีสาน เขตพ้ืนที่สุรินทร์ มทร. ล้านนา เขตพ้ืนที่พิษณุโลก และ มทร.ศรีวิชัย 
เขตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่วิทยาลัยอาชีวะ และวิทยาลัยเกษตรกรรมฯ  

(4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ (น าร่อง)  
• กลุ่มวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นกลุ่มน าร่อง  สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 
• กลุ่มวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นกลุ่มน าร่อง  เช่น วิทยาลัยเกษตรกรรม

และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี
เชียงใหม่ และวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชุมพร  และกลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มน าร่อง 
เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เป็นต้น 
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4.3 การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสะอาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

ใช้กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการยกระดับเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน โดยใช้แนวคิดการผลิตแบบไร้ของเสีย (Waste free) ตามแนวทาง 5 F ได้แก่ 
อาหารส าหรับมนุษย์ (Food) อาหารสัตว์ (Feed) เชื้อเพลิง (Fuel) ปุ๋ย (Fertilizer) และ เฟอร์นิเจอร์ 
(Furniture) ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร เช่น ผลิตผลเกษตร/อาหารปลอดภัย 
เกษตรสุขภาพผลิตผลทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ผลิตผลทางการเกษตรแบบอินทรีย์ อาหารเพื่อสุขภาพ 
อาหารเฉพาะกลุ่ม อาหารเพ่ืออนาคต (Novel food) โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ น่า
รับประทาน เพลิดเพลินในการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่สามารถเล่าเรื่องราวให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสังคม สินค้ามีเอกลักษณ์และความโดดเด่น มีการผลิตและบริหารจัดการที่
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น แนวคิดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติส าหรับบรรจุภัณฑ์ การใช้แนวคิด 
Reduce Reuse Recycle เป็นต้น 
  

4.4 การบรหิารความเสีย่ง 

การบริหารความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบุคคล 
ด้านงบประมาณ และการบริหารจัดการ ประกอบด้วย  

1. ด้านคนจะเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักเรียน ผู้เข้ารับการอบรม ครูฝึก อาจไม่ได้ตามจ านวน
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ประสานงานหรือใช้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

2. ด้านงบประมาณไม่ได้ตามท่ีตั้งไว้ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ใช้การรวมทรัพยากรร่วมกัน (Pooling resource) การบูรณาการ

ทรัพยากรร่วมกัน หรือการหาแหล่งทุนที่จะมาเพ่ิมเติม (Matching fund) จากภาครัฐ เอกชน 

3. ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการปัจจัยนอกเหนือการควบคุม เช่น 
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป ความผันผวนของตลาดและคู่แข่ง เป็นต้น 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการคาดการณ์ เป็นการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ ใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงหรือใช้การเกษตรคุณภาพสูง 
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4.5 แผนการด าเนนิงาน 

1. อาชพีทีม่ีความจ าเปน็เร่งดว่น (Quick Win) 

       ปงีบประมาณ 
อาชีพ 

2562 2563 2564 2565 

1. กลุ่มอาชีพโคนม เดือนมีนาคม 2562 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
และมาตรฐานอาชีพ กลุ่มอาชีพโคนม 
ประกอบด้วย 3 อาชีพ คือ 

1. นักออกแบบและตรวจสอบ
ระบบรีดนมโค 

2. ผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
3. นักจัดการฟาร์มโคนมมาตรฐาน 

เดือนมีนาคม-เมษายน 2562 
พัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ 
กลุ่มอาชีพโคนม 3 อาชีพ 
เดือนพฤษภาคม 2562 
จัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแผนการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และสื่อการ
เรียนการสอน กลุ่มอาชีพโคนม 3 
หลักสูตร 
1. หลักสูตรนักออกแบบและตรวจสอบ

ระบบรีดนมโค 

เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาครูแกนน า 
(Train the trainer) ใน 3 หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพโคนม 
ให้กับครูสถานศึกษาน าร่องจ านวน  
20 คนต่อหลักสูตรจาก 4 สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร รวม 60 คน 
เดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 
1. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นให้กับเกษตรกรและนักศึกษา
อาชีวเกษตร กลุ่มอาชีพโคนม  
3 หลักสูตร คือ 
1.1 หลักสูตรนักออกแบบและ

ตรวจสอบระบบรีดนมโค จ านวน 
300 คน  

1.2 หลักสูตรผู้จัดการศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ จ านวน 200 คน 

1.3  หลักสูตรนักจัดการฟาร์มโคนม 
จ านวน 2,400 คน 

เดือนตุลาคม 2563-สิงหาคม 2564 
1.จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นให้กับเกษตรกรและนักศึกษา
อาชีวเกษตร กลุ่มอาชีพโคนม  
3 หลักสูตร ระยะที่ 2 คือ 
1.1 หลักสูตรนักออกแบบและ

ตรวจสอบระบบรีดนมโค  
จ านวน 300 คน 

1.2 หลักสูตรผู้จัดการศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ จ านวน 200 คน 

1.3 หลักสูตรนักจัดการฟาร์มโคนม 
จ านวน 2,400 คน 

2. ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
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       ปงีบประมาณ 
อาชีพ 

2562 2563 2564 2565 

 2. หลักสูตรผู้จัดการศูนย์รวบรวม 
น้ านมดิบ 

3. หลักสูตรนักจัดการฟาร์มโคนม
มาตรฐาน 

เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน 
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น 
ศูนย์การฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ 
กลุ่มอาชีพโคนม จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี      
 

2. การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  
เดือนกันยายน 2563 
ทบทวนเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น กลุ่มอาชีพโคนม 3 หลักสูตร 
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       ปงีบประมาณ 
อาชีพ 

2562 2563 2564 2565 

3. กลุ่มอาชีพข้าว เดือนมีนาคม 2562 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
และมาตรฐานอาชีพ กลุ่มอาชีพข้าว  
ประกอบด้วย 2 อาชีพ คือ 
๑. นักจัดการฟาร์มข้าวมาตรฐาน 
๒. นักจัดการอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว 
เดือนมีนาคม-เมษายน 2562 
พัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ 
กลุ่มอาชีพข้าว 2 อาชีพ 
เดือนพฤษภาคม 2562 
จัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแผนการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และสื่อการ
เรียนการสอน กลุ่มอาชีพข้าว  
2 หลักสูตร 
๑. นักจัดการฟาร์มข้าวมาตรฐาน 
๒. นักจัดการอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว 
 

เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาครูแกนน า 
(Train the trainer) ใน 2 หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพข้าว ให้กับ
ครูสถานศึกษาน าร่องจ านวน 20 คน
ต่อหลักสูตรจาก 4 สถาบัน 
การอาชีวศึกษาเกษตร รวม 60 คน 
เดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 
1. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นให้กับเกษตรกรและนักศึกษา
อาชีวเกษตร กลุ่มอาชีพข้าว  
2 หลักสูตรระยะท่ี 1 คือ 
1.1 หลักสูตรนักจัดการฟาร์มข้าว

มาตรฐานจ านวน 500 คน 
1.2 นักจัดการอุตสาหกรรมแปรรูป

ข้าว จ านวน 500 คน 
2. การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  
 

เดือนตุลาคม 2563-สิงหาคม 2564 
1. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นให้กับเกษตรกรและนักศึกษา
อาชีวเกษตร กลุ่มอาชีพโคนม  
3 หลักสูตร ระยะที่ 2 คือ 
1.1 หลักสูตรนักจัดการฟาร์มข้าว

มาตรฐาน จ านวน 500 คน 
1.2 นักจัดการอุตสาหกรรมแปรรูป

ข้าว จ านวน 500 คน 
2. การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
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       ปงีบประมาณ 
อาชีพ 

2562 2563 2564 2565 

 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน 
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น 
ศูนย์การฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ 
กลุ่มอาชีพข้าว จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง      
 

เดือนกันยายน 2563 
การทบทวนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น กลุ่มอาชีพโคนม 3 หลักสูตร 
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2.อาชพีทีม่ีความจ าเปน็ในอนาคต 

2.1 สาขาอาหาร 

       ปงีบประมาณ 
อาชีพ 

2562 2563 2564 2565 

ระยะเวลา  
2562 -2565  
เป้าหมาย  
มีจ านวนนักศึกษา
และบุคลากรที่เข้า
ร่วมไม่ต่ ากว่า 75% 
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
- ผู้ประกอบอาหาร
ไทย ระดับ 1, 2, 3  
- ผู้ประกอบอาหาร
ไทย ระดับ 4, 5  
- ผู้ประกอบการ
อาหาร ระดับ 1,2 
- ผู้ประกอบการ
อาหาร ระดับ 3 
- นักจัดการอาหาร 
(ด้านความปลอดภัย
อาหาร) ระดับ 4, 5 

เดือนมีนาคม 2562 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
คณะอนุกรรมการ 4 คณะ ดังนี้  
- คณะอนุกรรมการฯ อาชีพ  
ผู้ประกอบอาหารไทย 
- คณะอนุกรรมการฯ สาขาอาชีพ
ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของกิจการ) 
- คณะอนุกรรมการฯ สาขาอาชีพ นัก
จัดการอาหารด้านความปลอดภัยอาหาร 
- คณะอนุกรรมการฯ สาขาอาชีพพัฒนา
อาหาร 
เดือนมีนาคม- กันยายน 2562 
1. ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ก าลังคนสาขาอาชีพอาหารและเกษตร  
2. พัฒนา/ทบทวนมาตรฐานอาหาร 
มาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพ
เป้าหมาย จ านวน 6 หลักสูตร  
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3  
นักจัดการอาหารด้านความปลอดภัย

1. พัฒนา/ทบทวนมาตรฐานอาหาร 
มาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพ
เป้าหมาย จ านวน 6 หลักสูตร  
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 4, 5 
ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของกิจการ) 
ระดับ 1, 2) นักจัดการอาหารด้าน
ความปลอดภัยอาหาร ระดับ 5 และ
นักพัฒนาอาหาร ระดับ 5  
2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ได้แก่  
    2.1 พัฒนาหลักสูตรส าหรับการ
อบรมระยะสั้น จ านวน 6 หลักสูตร  
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 4, 5 
ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของกิจการ) 
ระดับ 1, 2 นักจัดการอาหารด้าน
ความปลอดภัยอาหาร ระดับ 5 และ
นักพัฒนาอาหาร ระดับ 5  
    2.2 พัฒนาหลักสูตรส าหรับการ
เรียนการสอน จ านวน 6 หลักสูตร  

1. พัฒนามาตรฐานอาหาร มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพเป้าหมาย 
จ านวน 5 หลักสูตร (ผู้ประกอบการ
อาหาร (เจ้าของกิจการ) ระดับ 3  
นักจัดการอาหารด้านความปลอดภัย
อาหาร ระดับ 6 และนักวิจัยและ
พัฒนาอาหาร ระดับ 6, 7, 8)  
2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ได้แก่  
    2.1 พัฒนาหลักสูตรส าหรับการ
อบรมระยะสั้น จ านวน 5 หลักสูตร 
(ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของ
กิจการ) ระดับ 3 นักจัดการอาหาร
ด้านความปลอดภัยอาหาร ระดับ 6 
และนักวิจัยและพัฒนาอาหาร ระดับ 
6, 7, 8)  
    2.2 พัฒนาหลักสูตรส าหรับ 
การเรียนการสอน จ านวน 5 หลักสูตร  

1. เครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอาชีวะและ
สถาบันอดมศึกษา เพ่ือพัฒนา
ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
(Credit Bank) และก าหนด
รูปแบบการเทียบโอน
ประสบการณ์ การ Up-Skills  
และ Re-Skills (10 สถาบัน
ระดับอาชีวะและ ป.ตรี ป.โท  
ป.เอก) จ านวน 16 หลักสูตร  
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 
1, 2, 3, 4, 5 ผู้ประกอบอาหาร 
(เจ้าของกิจการ) 1, 2, 3  
นักจัดการอาหารด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5, 6 
4. และนักพัฒนาอาหาร ระดับ 
4, 5, 6, 7, 8)   
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- นักจัดการอาหาร 
(ด้านความปลอดภัย
อาหาร) ระดับ 6 
- นักพัฒนาอาหาร  
ระดับ 4 
- นักวิจัยและพัฒนา
อาหาร ระดับ 5 
- นักวิจัยและพัฒนา
อาหาร ระดับ 6 
- นักวิจัยและพัฒนา
อาหาร ระดับ 7 
- นักวิจัยและพัฒนา
อาหาร ระดับ 8 

อาหาร ระดับ 4, 5 และนักพัฒนาอาหาร 
ระดับ 4)  
3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้แก่  
    3.1 พัฒนาหลักสูตรส าหรับการอบรม
ระยะสั้น จ านวน 6 หลักสูตร (ผู้ประกอบ
อาหารไทย ระดับ 1, 2, 3 นกัจัดการ
อาหารด้านความปลอดภัยอาหาร ระดับ 
4, 5 และนักพัฒนาอาหาร ระดับ 4)  
    3.2 พัฒนาหลักสูตรส าหรับการเรียน
การสอน จ านวน 6 หลักสูตร (ผู้ประกอบ
อาหารไทย ระดับ 1, 2, 3 นกัจัดการ
อาหารด้านความปลอดภัยอาหาร ระดับ 
4, 5 และนักพัฒนาอาหาร ระดับ 4 ) 
4. สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา อาชีวะและสถาบัน 
อุดมศึกษา (น าร่อง)  เพ่ือพัฒนาระบบ
การเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank) 
และก าหนดรูปแบบการเทียบโอน
ประสบการณ์ การ Up-Skills และ  
Re-Skills จ านวน 6 หลักสูตร  
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3  
นักจัดการอาหารด้านความปลอดภัย

(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 4, 5 
ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของกิจการ) 
1, 2 นักจัดการอาหารด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ระดับ 5  
และนักพัฒนาอาหาร ระดับ 5)  
3. สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอาชีวะและสถาบัน
อดมศึกษา (น าร่อง) เพ่ือพัฒนาระบบ
การเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank) 
และก าหนดรูปแบบการเทียบโอน
ประสบการณ์ การ Up-Skills  และ 
Re-Skills (10 สถาบันระดับอาชีวะ
และ ป.ตรี) จ านวน 6 หลักสูตร  
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 4, 5  
ผู้ประกอบอาหาร (เจ้าของกิจการ)  
1, 2 นักจัดการอาหารด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ระดับ 5 และ
นักพัฒนาอาหาร ระดับ 5)  
4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคเอกชน และฝึกงานในรูปแบบ 
Work-based Learning จ านวน 6 
หลักสูตร (ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 

(ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของ
กิจการ) ระดับ 3 นักจัดการอาหาร
ด้านความปลอดภัยอาหาร ระดับ 6 
และนักวิจัยและพัฒนาอาหาร ระดับ 
6, 7, 8)  
3. สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอาชีวะและสถาบัน
อดมศึกษา (น าร่อง)  เพ่ือพัฒนาระบบ
การเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank) 
และก าหนดรูปแบบการเทียบโอน
ประสบการณ์ การ Up-Skills  และ 
Re-Skills (10 สถาบันระดับอาชีวะ
และ ป.ตรี) จ านวน 5 หลักสูตร 
(ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของ
กิจการ) ระดับ 3 นักจัดการอาหาร
ด้านความปลอดภัยอาหาร ระดับ 6 
นักวิจัยและพัฒนาอาหาร ระดับ 6, 7, 8)  
4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคเอกชน และฝึกงานในรูปแบบ 
Work-based Learning จ านวน  
5 หลักสูตร (ผู้ประกอบการอาหาร 
(เจ้าของกิจการ) ระดับ 3 นักจัดการ

2. ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคเอกชน และฝึกงานใน
รูปแบบ Work-based Learning  
จ านวน 17 หลักสูตร (ผู้ประกอบ
อาหารไทย ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 
ผู้ประกอบอาหาร (เจ้าของ
กิจการ) 1, 2, 3 นักจัดการ
อาหารด้านความปลอดภัยอาหาร 
ระดับ 4, 5, 6 4. และนักพัฒนา
อาหาร ระดับ 4, 5, 6, 7, 8)   
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ผลิตก าลังคนของสถานศึกษา 
สถาบันอาชีวะและสถาบัน 
อุดมศึกษาและฐานข้อมูลความ
ต้องการก าลังคนของ ภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรม จ านวน 
16 หลักสูตร (ผู้ประกอบอาหาร
ไทย ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 ผู้
ประกอบอาหาร (เจ้าของกิจการ) 
1, 2, 3 นักจัดการอาหารด้าน
ความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 
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อาหาร ระดับ 4, 5 และนักพัฒนาอาหาร 
ระดับ 4) 
5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคเอกชน และฝึกงานในรูปแบบ Work-
based Learning จ านวน 6 หลักสูตร  
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3  
นักจัดการอาหารด้านความปลอดภัย
อาหาร ระดับ 4, 5 และนักพัฒนาอาหาร 
ระดับ 4)  
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิต
ก าลังคนของสถานศึกษา สถาบันอาชีวะ
และสถาบันอุดมศึกษาและฐานข้อมูล
ความต้องการก าลังคนของ ภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรม จ านวน 6 
หลักสูตร (ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 
1, 2, 3 นักจัดการอาหารด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5 และ
นักพัฒนาอาหาร ระดับ 4) 
7. สร้างการรับรู้ทุกภาคส่วนและขยาย
เครือข่ายสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพ
เพ่ือรองรับบุคลากรส าหรับการบริการ

4, 5 ผู้ประกอบอาหาร (เจ้าของ
กิจการ)  1, 2 นักจัดการอาหารด้าน
ความปลอดภัยอาหาร ระดับ 5 และ
นักพัฒนาอาหาร ระดับ 5)  
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิต
ก าลังคนของสถานศึกษา สถาบัน
อาชีวะและสถาบันอุดมศึกษาและ
ฐานข้อมูลความต้องการก าลังคนของ 
ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม 
จ านวน 11 หลักสูตร (ผู้ประกอบ
อาหารไทย ระดับ 1, 2, 3, 4, 5  
ผู้ประกอบอาหาร (เจ้าของกิจการ)   
1, 2 นักจัดการอาหารด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5 และ
นักพัฒนาอาหาร ระดับ 4, 5) 
6. จัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ เพ่ือ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
สถานศึกษาน าร่อง 25 แห่ง มีครุภัณฑ์ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
7. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ นวัตกรรมต่าง ๆ  

อาหารด้านความปลอดภัยอาหาร 
ระดับ 6 และนักวิจัยและพัฒนา
อาหาร ระดับ 6, 7, 8)  
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิต
ก าลังคนของสถานศึกษา สถาบัน
อาชีวะและสถาบันอุดมศึกษาและ
ฐานข้อมูลความต้องการก าลังคนของ 
ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม 
จ านวน 5 หลักสูตร (ผู้ประกอบการ
อาหาร (เจ้าของกิจการ) ระดับ 3    
นักจัดการอาหารด้านความปลอดภัย
อาหาร ระดับ 6 และนักวิจัยและ
พัฒนาอาหาร ระดับ 6, 7, 8)  
6. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
จ านวน 5 หลักสูตร (ผู้ประกอบการ
อาหาร (เจ้าของกิจการ) ระดับ 3    
นักจัดการอาหารด้านความปลอดภัย
อาหาร ระดับ 6 และนักวิจัยและ
พัฒนาอาหาร ระดับ 6, 7, 8)  
7. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ นวัตกรรมต่าง ๆ  

5, 6 และนักพัฒนาอาหาร ระดบั 
4, 5, 6, 7, 8) 
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ นวัตกรรมต่างๆ  
จ านวน 16 หลักสูตร (ผู้ประกอบ
อาหารไทย ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 
ผู้ประกอบอาหาร (เจ้าของ
กิจการ) 1, 2, 3 นักจัดการ
อาหารด้านความปลอดภัยอาหาร 
ระดับ 4, 5, 6 และนักพัฒนา
อาหาร ระดับ 4, 5, 6, 7, 8)   
4. พัฒนาคณาจารย์พันธุ์ใหม่ให้
เป็นมืออาชีพ และเป็นผู้ฝึกอบรม 
(Training for the trainer) 
ระยะที่ 1: จ านวน 11 หลักสูตร 
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 
2, 3, 4, 5 ผู้ประกอบอาหาร
(เจ้าของกิจการ) ระดับ 1, 2  
นักจัดการอาหารด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5 
และนักพัฒนาอาหาร ระดับ  
4, 5) 
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อาหารและอุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศ
และบริการชุมชน  
8. รวบรวมผู้เชี่ยวชาญแต่ละหลักสูตร
เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
6 หลักสูตร (ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 
1, 2, 3 นักจัดการอาหารด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5 และ
นักพัฒนาอาหาร ระดับ 4) 
9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และนวตกรรมเพ่ือสร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
10. ออกแบบเครื่องมือ ประเมินผล 
การใช้หลักสูตร เพ่ือการพัฒนา จ านวน 
6 หลักสูตร (ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 
1, 2, 3 นักจัดการอาหารด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5 และ
นักพัฒนาอาหาร ระดับ 4) 
 

7.1 ระยะที่ 1: จ านวน 6 หลักสูตร  
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3 
นักจัดการอาหารด้านความปลอดภัย
อาหาร ระดับ 4, 5 และนักพัฒนา
อาหาร ระดับ 4) 
7.2 ระยะที่ 2:  จ านวน 6 หลักสูตร 
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 4, 5  
ผู้ประกอบอาหาร (เจ้าของกิจการ) 
ระดับ 1, 2 นักจัดการอาหารด้าน
ความปลอดภัยอาหาร ระดับ 5 และ
นักพัฒนาอาหาร ระดับ 5)  
8. พัฒนาคณาจารย์พันธุ์ใหม่ให้เป็นมือ
อาชีพ และเป็นผู้ฝึกอบรม (Training 
for the trainer)  
8.1 ระยะที่ 1: จ านวน 6 หลักสูตร 
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3 
นักจัดการอาหารด้านความปลอดภัย
อาหาร ระดับ 4, 5 และนักพัฒนา
อาหาร ระดับ 4) 
8.2 ระยะที่ 2: จ านวน 6 หลักสูตร 
(เริ่มในปี 63) (ผู้ประกอบอาหารไทย 
ระดับ 4, 5 ผู้ประกอบอาหาร 

ระยะที่ 1: จ านวน 11 หลักสูตร  
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3, 
4, 5) ผู้ประกอบอาหาร (เจ้าของ
กิจการ)  1, 2 นักจัดการอาหารด้าน
ความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5 
และนักพัฒนาอาหาร ระดับ 4, 5) 
ระยะที่ 2: จ านวน 5 หลักสูตร 
(ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของ
กิจการ) ระดับ 3 นักจัดการอาหาร
ด้านความปลอดภัยอาหาร ระดับ 6 
และนักวิจัยและพัฒนาอาหาร ระดับ 
6, 7, 8)  
8. พัฒนาคณาจารย์พันธุ์ใหม่ให้เป็นมือ
อาชีพ และเป็นผู้ฝึกอบรม (Training 
for the trainer)  
ระยะที่ 1: จ านวน 11 หลักสูตร  
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3, 
4, 5 ผู้ประกอบอาหาร (เจ้าของ
กิจการ)  1, 2 นักจัดการอาหารด้าน
ความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5 
และนักพัฒนาอาหาร ระดับ 4, 5) 

ระยะที่ 2: จ านวน 5 หลักสูตร 
(ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของ
กิจการ) ระดับ 3 นักจัดการ
อาหารด้านความปลอดภัยอาหาร 
ระดับ 6 นักวิจัยและพัฒนา
อาหาร ระดับ 6, 7, 8)  
5. จัดการเรียนการสอนนักศึกษา
และบุคลากรในสถาน
ประกอบการ SME เพ่ือน าร่อง
การจดัการเรียนการสอน แบบ 
Modular Based Learning 
Outcome ปีการศึกษา 2565  
ระยะที่ 1: จ านวน 11 หลักสูตร 
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 
2, 3, 4, 5 ผู้ประกอบอาหาร
(เจ้าของกิจการ)  1, 2 นักจัดการ
อาหารด้านความปลอดภัยอาหาร 
ระดับ 4, 5  และนักพัฒนา
อาหาร ระดับ 4, 5) 
ระยะที่ 2: จ านวน 5 หลักสูตร 
(ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของ
กิจการ) ระดับ 3 นักจัดการ
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(เจ้าของกิจการ) 1, 2 และนักจัดการ
อาหารด้านความปลอดภัยอาหาร
ระดับ 5 และนักพัฒนาอาหาร ระดับ 
5) ให้กับครูสถานศึกษาน าร่อง 12 
หลักสูตรใน แต่ละภูมิภาค  4 ภูมิภาค 
ภูมิภาค 2 สถาบัน ภาคละ 2 คน   
รวม 96 คน 
9. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาและ
บุคลากรในสถานประกอบการ SME 
เพ่ือน าร่องการจัดการเรียนการสอน 
แบบ Modular Based Learning 
Outcome ปีการศึกษา 2563  
9.1 ระยะที่ 1: จ านวน 6 หลักสูตร 
แรก (ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 
2, 3 นักจัดการอาหารด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5 และ
นักพัฒนาอาหาร ระดับ 4) 
9.2 ระยะที่ 2:  จ านวน 6 หลักสูตร 
(เริ่มในปี 63) (ผู้ประกอบอาหารไทย 
ระดับ 4, 5 ผู้ประกอบอาหาร 
(เจ้าของกิจการ) 1, 2 นักจัดการ
อาหารด้านความปลอดภัยอาหาร 

ระยะที่ 2: จ านวน 5 หลักสูตร 
(ผู้ประกอบการอาหาร (เจ้าของ
กิจการ) ระดับ 3 นักจัดการอาหาร
ด้านความปลอดภัยอาหาร ระดับ 6 
และนักวิจัยและพัฒนาอาหาร ระดับ 
6, 7, 8)  
ให้กับครูสถานศึกษาน าร่อง 4 ภาค  
9. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาและ
บุคลากรในสถานประกอบการ SME 
เพ่ือน าร่องการจัดการรันการสอน 
แบบ Modular Based Learning 
Outcome ปี 2564 จ านวน 12  
หลักสูตร  (ผู้ประกอบอาหารไทย 
ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 ผู้ประกอบ
อาหาร (เจ้าของกิจการ) 1, 2, 3  
นักจัดการอาหารด้านความปลอดภัย
อาหาร ระดับ 4, 5 และนักพัฒนา
อาหาร ระดับ 4, 5 
10. รวบรวมผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
หลักสูตรเพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ  

อาหารด้านความปลอดภัยอาหาร 
ระดับ 6 และนักวิจัยและพัฒนา
อาหาร ระดับ 6, 7, 8)  
6. รวบรวมผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
หลักสูตรเพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 16 หลักสูตร 
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 
2, 3, 4, 5 ผู้ประกอบอาหาร
(เจ้าของกิจการ) ระดับ 1, 2, 3 
นักจัดการอาหารด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5, 6 
และนักพัฒนาอาหาร ระดับ 4, 
5, 6, 7, 8)  
7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
20 โครงการ 
8. ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
เพ่ือการพัฒนา จ านวน  
16 หลักสูตร (ผู้ประกอบอาหาร
ไทย ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 ผู้
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ระดับ 5 และนักพัฒนาอาหาร  
ระดับ 5)  
10. รวบรวมผู้เชี่ยวชาญแต่ละ 
หลักสูตรเพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ  
จ านวน 6 หลักสูตร (ผู้ประกอบอาหาร
ไทย ระดับ 1, 2, 3 นักจัดการอาหาร
ด้านความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5 
และนักพัฒนาอาหาร ระดับ 4) 
11. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวตกรรมเพ่ือ
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 20 โครงการ  
จ านวน 12 หลักสูตร (ผู้ประกอบ
อาหารไทย ผู้ประกอบการอาหาร  
นักจัดการอาหารด้านความปลอดภัย
อาหาร) และนักพัฒนาอาหาร)  
12. ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือ
การพัฒนา 
12.1 ระยะที่ 1: จ านวน 6 หลักสูตร 
แรก (ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 
2, 3 นักจัดการอาหารด้านความ

จ านวน 5 หลักสูตร (ผู้ประกอบการ
อาหาร (เจ้าของกิจการ) ระดับ 3    
นักจัดการอาหารด้านความปลอดภัย
อาหาร ระดับ 6 และนักวิจัยและ
พัฒนาอาหาร ระดับ 6, 7, 8)  
10. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวตกรรมเพ่ือ
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 20 โครงการ 
11. ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือ
การพัฒนา จ านวน 12  หลักสูตร   
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3, 
4, 5 ผู้ประกอบอาหาร (เจ้าของ
กิจการ) 1, 2, 3 นักจัดการอาหาร
ด้านความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5 
และนักพัฒนาอาหาร ระดับ 4, 5) 
12. สร้างการรับรู้ทุกภาคส่วนและ
ขยายเครือข่ายสถาบันการศึกษาท่ีมี
ศักยภาพเพ่ือรองรับบุคลากรส าหรับ
การบริการอาหารและอุตสหกรรมสู่
ความเป็นเลิศและบริการชุมชน 

ประกอบอาหาร (เจ้าของกิจการ) 
1, 2, 3 นักจัดการอาหารด้าน
ความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 
5, 6 และนักพัฒนาอาหาร ระดับ 
4, 5, 6, 7, 8 )  
9. ขยายเครือข่ายสร้างการรับรู้
ทุกภาคส่วนและขยายเครือข่าย
สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ
เพ่ือรองรับบุคลากรส าหรับการ
บริการอาหารและอุตสหกรรมสู่
ความเป็นเลิศและบริการชุมชน 
10. การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 
จ านวน 16 หลักสูตร (ผู้ประกอบ
อาหารไทย ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 
ผู้ประกอบอาหาร (เจ้าของ
กิจการ) 1, 2, 3 นักจัดการ
อาหารด้านความปลอดภัยอาหาร 
ระดับ 4, 5, 6 และนักพัฒนา
อาหาร ระดับ 4, 5, 6, 7, 8)   
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ปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5นักพัฒนา
อาหาร ระดับ 4) 
12.2 ระยะที่ 2:  จ านวน 6 หลักสูตร 
(เริ่มในปี 63) (ผู้ประกอบอาหารไทย 
ระดับ 4, 5 ผู้ประกอบอาหาร(เจ้าของ
กิจการ) 1, 2 นักจัดการอาหารด้าน
ความปลอดภัยอาหารระดับ 5 และ
นักพัฒนาอาหาร ระดับ 5)  
13. สร้างการรับรู้ทุกภาคส่วนและ
ขยายเครือข่ายสถาบันการศึกษาท่ีมี
ศักยภาพเพ่ือรองรับบุคลากรส าหรับ
การบริการอาหารและอุตสาหกรรม 
สู่ความเป็นเลิศและบริการชุมชน 
14. การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

13. การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) จ านวน 12  หลักสตูร   
(ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1, 2, 3, 
4, 5 ผู้ประกอบอาหาร (เจ้าของ
กิจการ) 1, 2, 3 นักจัดการอาหาร
ด้านความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4, 5 
และนักพัฒนาอาหาร ระดับ 4, 5) 
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2.2 สาขาเกษตร 
      ปงีบประมาณ 
อาชีพ 

2562 2563 2564 2565 

1.อาชีพเกษตรกร
อัจฉริยะ (Smart 
Farmer) 

เดือนมีนาคม 2562 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
และมาตรฐานอาชีพ อาชีพเกษตรกร
อัจฉริยะ ประกอบด้วย 2 สาขาอาชีพ 
คือ 

- ผู้ปฏิบัติงานเกษตรมืออาชีพ 
- นักจัดการเกษตรมืออาชีพ 

เดือนเมษายน-กันยายน 2562 
1. พัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ 
อาชีพเกษตรกรอัจฉริยะ 2 สาขาอาชีพ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการ
พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบน าร่อง 
จ านวน 8 แห่ง ตามกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 
      2.1 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตาก กลุ่มอาชีพปศุสัตว์ 
      2.2 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพิจิตร กลุ่มอาชีพข้าว 
      2.3 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี กลุ่มอาชีพปศุสัตว์ 
 

เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 
1. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและบริการ
วิชาชีพในสถานศึกษาต้นแบบน าร่อง 
8 แห่ง เพื่อด าเนินการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และบริการ
ทางวิชาชีพให้กับเกษตรกรและ
ประชาชน 
2. จัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีพ
เกษตรกรอัจฉริยะ จ านวน 2 สาขา
อาชีพ ได้แก่ 
      2.1 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงาน
เกษตรมืออาชีพ ชื่อหลักสูตร 
การเกษตรสมัยใหม่ ระดับ ปวช.  
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 3 
      2.2 สาขาอาชีพนักจัดการเกษตร
มืออาชีพ ชื่อหลักสูตร การเกษตร
สมัยใหม่ ระดับ ปวส.  ระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพ 4-5 
3. พัฒนาครูวิชาชีพของสถานศึกษา
ให้เป็นครูมืออาชีพ โดยการฝึกอาชีพ  

เดือนตุลาคม2563-มีนาคม 2564 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน
การพัฒนาสถานศึกษาขยายผล ตาม
แผนการขับเคลื่อนก าลังคน 8 แห่ง 
2. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและบริการ
วิชาชีพในสถานศึกษาขยายผล 8 แห่ง 
เพ่ือด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น และบริการทาง
วิชาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชน 
3. พัฒนาครูวิชาชีพของสถานศึกษาให้
เป็นครูมืออาชีพ โดยการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ แบบ On the job 
training  
4. พัฒนาครูฝึกของสถานประกอบการ
ให้มีความรู้และทักษะความเป็นครู 
5. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขยายผล 8 แห่ง เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นเลิศเฉพาะ
ทางวิชาชีพตามกลุ่มอาชีพ 

เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 
2565 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนา
สถานศึกษาขยายผล ตามแผนการ
ขับเคลื่อนก าลังคน 8 แห่ง 
2. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและบริการ
วิชาชีพในสถานศึกษาขยายผล 8 
แห่ง เพื่อด าเนินการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
บริการทางวิชาชีพให้กับเกษตรกร
และประชาชน 
3. พัฒนาครูวิชาชีพของสถานศึกษา
ให้เป็นครูมืออาชีพ โดยการฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ แบบ On the 
job training  
4. พัฒนาครูฝึกของสถาน
ประกอบการให้มีความรู้และทักษะ
ความเป็นครู 
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      ปงีบประมาณ 
อาชีพ 

2562 2563 2564 2565 

       2.4 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี กลุ่มอาชีพผักและ
ผลไม ้      
      2.5 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยภูมิ กลุ่มอาชีพข้าว 
      2.6 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคาม กลุ่มอาชีพเห็ก
และสมุนไพร 
      2.7 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ กลุ่มอาชีพปศุสัตว์ 
      2.8 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี กลุ่มอาชีพผัก
และผลไม้ 
เดือนกันยายน 2562 
จัดท าแผนค าขอจัดตั้งงบประมาณงบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบน าร่อง
และสถานศึกษาขยายผล ให้เป็น
สถานศึกษาท่ีเป็นเลิศเฉพาะทางวิชาชีพ
ตามกลุ่มอาชีพของแต่ละสถานศึกษา 

ในสถานประกอบการ แบบ On the 
job training  
4.พัฒนาครูฝึกของสถานประกอบการ
ให้มีความรู้และทักษะความเป็นครู 
5.การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาต้นแบบน าร่อง 8 แห่ง 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นเลิศ
เฉพาะทางวิชาชีพตามกลุ่มอาชีพ 
6.พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
หลักสูตรการเกษตรสมัยใหม่ ระดับ 
ปวช. และ ระดับ ปวส. ตามกลุ่ม
อาชีพ 
เดือนพฤษภาคม 2563 
เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
การเกษตรสมัยใหม่ ปีการศึกษา 
2563 ในสถานศึกษาต้นแบบน าร่อง 
8 แห่ง ในระดับ ปวส.จ านวน 30 คน
ต่อสถานศึกษา 

เดือนพฤษภาคม 2564 
เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
การเกษตรสมัยใหม่ ปีการศึกษา 
2564 
- สถานศึกษาต้นแบบน าร่อง เปิดการ

เรียนการสอนหลักสูตรการเกษตร
สมัยใหม่ ระดับ ปวช. 30 คนต่อ
สถานศึกษา และเปิดระดับ ปวส. 
ต่อเนื่องต่อไป 

- สถานศึกษาขยายผล 8 แห่ง ใน
ระดับ ปวส.จ านวน 30 คนตอ่
สถานศึกษา 

5. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขยายผล 8 แห่ง เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นเลิศเฉพาะ
ทางวิชาชีพตามกลุ่มอาชีพ 
เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 
ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
เดือนมีนาคม 2565 
ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
เดือนพฤษภาคม 2565 
เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
การเกษตรสมัยใหม่ ระดับ ปวช. 
และ ปวส. ปีการศึกษา 2565 
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       ปงีบประมาณ 
อาชีพ 

2562 2563 2564 2565 

2. อาชีพ
ผู้ประกอบการ
เกษตรอัจฉริยะ 

เดือนกันยายน 2562 
จัดท าแผนค าขอจัดตั้งงบประมาณงบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ต้นแบบน าร่องและสถานศึกษาขยาย
ผล ให้เป็นสถานศึกษาที่เป็นเลิศ
เฉพาะทางวิชาชีพตามกลุ่มอาชีพของ
แต่ละสถานศึกษา 

เดือนมีนาคม 2563 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
สมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ 
อาชีพผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ 
เดือนเมษายน-กันยายน 2563 
1. พัฒนาสมรรถนะและมาตรฐาน
อาชีพ อาชีพผู้ประกอบการเกษตรกร
อัจฉริยะ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนา
สถานศึกษาต้นแบบน าร่อง จ านวน 
8 แห่ง ตามกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 
      2.1 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตาก กลุ่มอาชีพปศุสัตว์ 
      2.2 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพิจิตร กลุ่มอาชีพข้าว 
      2.3 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี กลุ่มอาชีพปศุสัตว์ 
      2.4 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี กลุ่มอาชีพผัก
และผลไม้ 

เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 
1. จัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีพ
ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ  
ชื่อหลักสูตร เกษตรนวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการ  ระดับปริญญาตรี 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 6 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน
การพัฒนาสถานศึกษาขยายผล ตาม
แผนการขบัเคลื่อนก าลังคน 8 แห่ง 
3. พัฒนาครูวิชาชีพของสถานศึกษาให้
เป็นครูมืออาชีพ โดยการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ แบบ On the job 
training  
4. พัฒนาครูฝึกของสถานประกอบการ
ให้มีความรู้และทักษะความเป็นครู 
5. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขยายผล 8 แห่ง เพ่ือ 

เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน
การพัฒนาสถานศึกษาขยายผล ตาม
แผนการขับเคลื่อนก าลังคน 8 แห่ง 
2. พัฒนาครูวชิาชีพของสถานศึกษาให้
เป็นครูมืออาชีพ โดยการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ แบบ On the job 
training 
3. พัฒนาครูฝึกของสถานประกอบการ
ให้มีความรู้และทักษะความเป็นครู 
4. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขยายผล 8 แห่ง เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นเลิศเฉพาะ
ทางวิชาชีพตามกลุ่มอาชีพ 
เดือนพฤษภาคม 2565 
เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตร
นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  
ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี   
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       ปงีบประมาณ 
อาชีพ 

2562 2563 2564 2565 

              2.5 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยภูมิ กลุ่มอาชีพข้าว 
      2.6 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคาม กลุ่มอาชีพเห็ด
และสมุนไพร 
      2.7 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ กลุ่มอาชีพปศุสัตว์ 
      2.8 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี กลุ่มอาชีพผัก
และผลไม้ 
 

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นเลิศเฉพาะ
ทางวิชาชีพตามกลุ่มอาชีพ 
6. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
หลักสูตรการเกษตรสมัยใหม่ ระดับ 
ปวช. และระดับ ปวส. ตามกลุ่มอาชีพ 
เดือนพฤษภาคม 2564 
1. เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
เกษตรนวัตกรรมและผู้ประกอบการ  
ปีการศึกษา 2564 ในสถานศึกษา
ต้นแบบน าร่อง 8 สถานศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  20 คนต่อ
สถานศึกษา 
 

20 คนต่อสถานศึกษา ทั้งสถานศึกษา
ต้นแบบน าร่อง และสถานศึกษาขยายผล
เดือนมกราคม-มีนาคม 2566 
ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือการ
พัฒนา 
เดือนมีนาคม 2566 
ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

จ านวนผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษาในสาขาอาหารและเกษตร 

 
ตารางที ่7 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของสถานศึกษา 
              สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท

วชิา 
ปวช. ปวส. ป.ตร ี ผลรวมทัง้หมด 

1 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี คหกรรม 6     6 
2 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย คหกรรม 16     16 
3 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย คหกรรม 2 4   6 
4 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง คหกรรม 9     9 
5 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เกษตรกรรม   25   25 

    คหกรรม 4     4 
6 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คหกรรม 5     5 
7 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช คหกรรม 8     8 
8 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ คหกรรม 7     7 
9 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี

มุกดาหาร คหกรรม 7 6   13 
10 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ คหกรรม   35   35 
11 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี คหกรรม   77   77 
12 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง คหกรรม 48     48 
13 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด คหกรรม 18     18 
14 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2 คหกรรม 26 12   38 
15 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง คหกรรม 5     5 
16 วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง คหกรรม 6     6 
17 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คหกรรม 17 5   22 
18 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาน

ราษฎร์นิกร คหกรรม 8     8 
19 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด คหกรรม 10 4   14 
20 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก คหกรรม 3     3 
21 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เกษตรกรรม 11 26   37 
22 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ เกษตรกรรม 39 17   56 
23 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

กาญจนบุรี เกษตรกรรม 46 44   90 
24 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ขอนแก่น เกษตรกรรม 38 75   113 
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ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท

วชิา 
ปวช. ปวส. ป.ตร ี ผลรวมทัง้หมด 

25 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา เกษตรกรรม 26 52   78 

26 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เกษตรกรรม 23 46   69 
27 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท เกษตรกรรม 63 30   93 
28 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เกษตรกรรม 41 15   56 

    คหกรรม 8 4   12 
29 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เกษตรกรรม 17 65   82 
30 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เชียงราย เกษตรกรรม 59 101   160 
31 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เชียงใหม่ เกษตรกรรม 130 214   344 
32 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เกษตรกรรม 32 37   69 

    คหกรรม 7 15   22 
33 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เกษตรกรรม 51 23   74 
34 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครราชสีมา เกษตรกรรม 66 96 15 177 
35 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครศรีธรรมราช เกษตรกรรม 17 23   40 
36 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครสวรรค์ เกษตรกรรม 18 4   22 
37 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เกษตรกรรม 77 40   117 
38 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เกษตรกรรม 158 38   196 
39 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เกษตรกรรม 11 68   79 

    คหกรรม 9 4   13 
40 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เกษตรกรรม 30 61   91 
41 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เกษตรกรรม 38 30   68 
42 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เกษตรกรรม 93 56   149 
43 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ เกษตรกรรม 74 24   98 
44 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เกษตรกรรม 55 32   87 
45 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

มหาสารคาม เกษตรกรรม 68 128   196 
46 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เกษตรกรรม 10 33   43 
47 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เกษตรกรรม 49 60   109 
48 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เกษตรกรรม 25 29   54 
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ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท

วชิา 
ปวช. ปวส. ป.ตร ี ผลรวมทัง้หมด 

49 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เกษตรกรรม 61 92   153 
50 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เกษตรกรรม 55 75   130 
51 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน เกษตรกรรม 104 66   170 
52 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

ศรีสะเกษ เกษตรกรรม 23 106   129 
53 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์

ศิลปาชีพบางไทร เกษตรกรรม 24 11   35 
    คหกรรม 6     6 

54 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เกษตรกรรม 24 43   67 
55 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เกษตรกรรม 24 43   67 
56 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เกษตรกรรม 24 49   73 
57 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เกษตรกรรม 25 51   76 
58 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกษตรกรรม 21 35   56 
59 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุพรรณบุรี เกษตรกรรม 76 84   160 
60 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์

ธานี เกษตรกรรม 40 52   92 
61 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน ี เกษตรกรรม 39 137   176 
62 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธาน ี เกษตรกรรม 45 53   98 
63 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

อุบลราชธานี เกษตรกรรม 34 67   101 
64 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คหกรรม 4     4 
65 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร คหกรรม 13 5   18 
66 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท คหกรรม 14 10   24 
67 วิทยาลัยเทคนิคตรัง คหกรรม 18 9   27 
68 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม คหกรรม 3 7   10 
69 วิทยาลัยเทคนิคน่าน คหกรรม 11 10   21 
70 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คหกรรม 18 32   50 
71 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี คหกรรม 17 9   26 
72 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี คหกรรม 5 11   16 
73 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา คหกรรม 8 8   16 
74 วิทยาลัยเทคนิคพังงา คหกรรม 9     9 
75 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คหกรรม 18 12   30 
76 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร คหกรรม 26 11   37 
77 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ คหกรรม 24 12   36 
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ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท

วชิา 
ปวช. ปวส. ป.ตร ี ผลรวมทัง้หมด 

78 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คหกรรม 7 6   13 
79 วิทยาลัยเทคนิคระยอง คหกรรม 22 34   56 
80 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี คหกรรม 44 44   88 
81 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คหกรรม 50 35   85 
82 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน คหกรรม 16 14   30 
83 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คหกรรม 16 6   22 
84 วิทยาลัยเทคนิคสตูล คหกรรม 2 8   10 
85 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คหกรรม 47     47 
86 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม คหกรรม 21     21 
87 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว คหกรรม 11     11 
88 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คหกรรม 16     16 
89 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและ

ประมงปัตตานี เกษตรกรรม 68 81   149 
90 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ

ดอนตาล เกษตรกรรม 4     4 
91 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนน

ดินแดง เกษตรกรรม 2     2 
92 วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร คหกรรม 3 2   5 
93 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ คหกรรม 7     7 
94 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ คหกรรม 5 3   8 
95 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร คหกรรม 4     4 
96 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต คหกรรม 18     18 
97 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม คหกรรม 24 2   26 
98 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ คหกรรม 3 11   14 
99 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ คหกรรม 2 3   5 

100 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี คหกรรม 30 26   56 
101 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คหกรรม 78 54   132 
102 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา คหกรรม 54 36   90 
103 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี คหกรรม 82 71   153 
104 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร คหกรรม 24 11   35 
105 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย คหกรรม 108 106   214 
106 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คหกรรม 110 186   296 
107 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี คหกรรม 46 7   53 
108 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม คหกรรม 90 74   164 
109 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คหกรรม 54 73   127 
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ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท

วชิา 
ปวช. ปวส. ป.ตร ี ผลรวมทัง้หมด 

110 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช คหกรรม 182 131   313 
111 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คหกรรม 58 60 16 134 
112 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี คหกรรม 18 28   46 
113 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา คหกรรม 55 34   89 
114 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก คหกรรม 61 39   100 
115 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี คหกรรม 64 30   94 
116 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ คหกรรม 39 28   67 
117 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คหกรรม 151 98   249 
118 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คหกรรม 18 25   43 
119 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา คหกรรม 19 53   72 
120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คหกรรม 30 30   60 
121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี คหกรรม 2 1   3 
122 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง คหกรรม 86 96   182 
123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย คหกรรม 24 19   43 
124 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา คหกรรม 62 40   102 
125 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี คหกรรม 41 31   72 
126 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คหกรรม 29 10   39 
127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คหกรรม 19     19 
128 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี คหกรรม 50 20   70 
129 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี คหกรรม 96 29   125 
130 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คหกรรม 63 26   89 
131 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา คหกรรม 98 55 17 170 
132 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย คหกรรม 22 28   50 
133 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คหกรรม 38 38   76 
134 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คหกรรม 38 35   73 
135 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คหกรรม 54 55   109 
136 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ คหกรรม 29 20   49 

 ผลรวมทัง้หมด  4,921  4,710     48    9,679  
ที่มา http://datacenter.vec.go.th, ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 
 

http://datacenter.vec.go.th/
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ตารางที ่8  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษากลุ่มสาขาอาชีพอาหารและเกษตร ในระดับอาชีวศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 

สงักดัสถานศกึษา ประเภทคหกรรม ประเภทเกษตรกรรม หมายเหต ุ
ปวช. ปวส. ป.ตร ี ปวช. ปวส. ป.ตร ี

วิทยาลัยการอาชีพ     
(20 แห่ง) 
 
 

205 
 

143 
 

- 25 - - 1. ระดับ ปวช. 
- คหกรรม จ านวน 20 แห่ง 
- เกษตรกรรม จ านวน 1 แห่ง 
2. ระดับ ปวส.  
- คหกรรม จ านวน 7 แห่ง 
- เกษตรกรรม จ านวน 1 แห่ง 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี  
(42 แห่ง) 

30 
 

23 
 

- 1,973 
 

2,405 
 

15 
 

1. ระดับ ปวช. 
คหกรรม จ านวน 4 แห่ง 
เกษตรกรรม จ านวน 42 แห่ง 
2. ระดับ ปวส.  
- คหกรรม จ านวน 3 แห่ง 
- เกษตรกรรม จ านวน 43 แห่ง 
3. ระดับ ป.ตรี 
- เกษตรกรรม จ านวน 1 แห่ง 

วิทยาลัยเทคนิค        
(25 แห่ง) 

440 
 

283 
 

- - - - 1. ระดับ ปวช. 
- คหกรรม จ านวน 25 แห่ง 
2. ระดับ ปวส.  
- คหกรรม จ านวน 19 แห่ง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา   
(38 แห่ง) 

2,122 
 

1,703 
 

33 
 

11 26 - 4 ระดับ ปวช.  
- คหกรรม จ านวน 37 แห่ง 
- เกษตรกรรม จ านวน 1 แห่ง 
5 ระดับ ปวส.  
- คหกรรม จ านวน 36 แห่ง 
- เกษตรกรรม จ านวน 1 แห่ง 
6 ระดับ ป.ตรี  
- คหกรรม จ านวน 2 แห่ง 

วิทยาลัยสารพัดช่าง      
(8 แห่ง) 

66 
 

21 
 

- - - - 1. ระดับ ปวช.  
- คหกรรม จ านวน 8 แห่ง 
2. ระดับ ปวส.  
- คหกรรม จ านวน 5 แห่ง 

วิทยาลัย 
เทคโนโลยีการเกษตร    
(1 แห่ง) 

- - - 68 
 

81 
 

-  
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สงักดัสถานศกึษา ประเภทคหกรรม ประเภทเกษตรกรรม หมายเหต ุ
ปวช. ปวส. ป.ตร ี ปวช. ปวส. ป.ตร ี

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ  
(2 แห่ง) 

- - - 6 
 

- -  

รวม 2,863 2,173 33 2,083 2,512 15  
 

ตารางที ่9  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษากลุ่มสาขาอาชีพ Agriculture and Veterinary   
               ในระดับอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559  

 
สถาบนัการศกึษา  

จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาจ าแนกตามระดบั 
ปวส. อนปุรญิญา ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวมทัง้หมด 

รวม 272 108 8,748 711 158 9,997 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - - 148 14 17 179 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - - 3 - - 3 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

- - 835 273 25 1,133 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

- - 552 76 6 634 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 

- - 136 2 - 138 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - - 12 - - 12 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - 141 41 9 191 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - - 167 80 15 262 
มหาวิทยาลัยทักษิณ - - 43 - - 43 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

- - 215 - - 215 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

- - 44 - - 44 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี 

- - 118 - - 118 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ 
จังหวัดชลบุร ี

- - 261 1 - 262 
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สถาบนัการศกึษา  

จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาจ าแนกตามระดบั 
ปวส. อนปุรญิญา ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวมทัง้หมด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

- - 260 - - 260 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  วิทยาเขตน่าน 

- - 7 2 - 9 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  วิทยาเขตพิษณุโลก 

- - 26 1 - 27 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  วิทยาเขตล าปาง 

- - 15 2 - 17 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

- - 211 - - 211 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย  วิทยาเขตสงขลา 

- - 9 - - 9 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

- - 78 - - 78 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

- - 110 - - 110 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - - 133 16 2 151 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนยร์ังสิต 

- - 
 

10 - 10 

มหาวิทยาลัยนครพนม - - 18 - - 18 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

- - 39 - - 39 

มหาวิทยาลัยนเรศวร - - 23 13 1 37 
มหาวิทยาลัยบูรพา - - 36 - - 36 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สารสนเทศจันทบุรี 

- - 35 - - 35 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สารสนเทศสระแก้ว 

- - 18 - - 18 

มหาวิทยาลัยพะเยา - - 129 3 - 132 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - - 534 5 - 539 
มหาวิทยาลัยมหิดล - - 31 7 - 38 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - - 844 17 1 862 
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สถาบนัการศกึษา  

จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาจ าแนกตามระดบั 
ปวส. อนปุรญิญา ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวมทัง้หมด 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - - 27 - - 27 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –  
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

- - 147 - - 147 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - - 9 6 - 15 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร - - 2 - - 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - - 3 - - 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ - - 1 - - 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - - 1 - - 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - - 83 - - 83 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - - 22 - - 22 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - - 43 - - 43 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

- - 5 - - 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - - 135 - - 135 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - - 8 - - 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - - 83 - - 83 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - - 64 - - 64 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - - 52 - - 52 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - - 20 - - 20 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - - 20 - - 20 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - - 38 - - 38 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - - 36 - - 36 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี - - 43 14 - 57 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง - - 49 - - 49 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - - 53 - - 53 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- - 13 - - 13 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - - 7 - - 7 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - - 120 - - 120 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - - 140 - - 140 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี - - 21 - - 21 
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สถาบนัการศกึษา  

จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาจ าแนกตามระดบั 
ปวส. อนปุรญิญา ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวมทัง้หมด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - - 58 - - 58 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง - - 3 - - 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - - 4 - - 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - - 49 - - 49 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - - 65 - - 65 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง - - 1 - - 1 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - - 56 - - 56 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - - 11 - - 11 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

- - 184 2 - 186 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - - 265 19 5 289 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

- - 99 43 74 216 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

- - 138 - - 138 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - - 187 6 2 195 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - - 3 - - 3 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - - 202 5 1 208 
วิทยาลัยชุมชนยะลา - 108 - - - 108 
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน - - 31 - - 31 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- - 606 40 - 646 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ - - 36 2 - 38 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

43 - 87 1 - 131 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

45 - - - - 45 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

184 - 149 10 - 343 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา 

- - 28 - - 28 
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สถาบนัการศกึษา  

จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาจ าแนกตามระดบั 
ปวส. อนปุรญิญา ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวมทัง้หมด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย 

- - 10 - - 10 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
ทีม่า: http://www.info.mua.go.th/information/show_all_statdata_table.php?data_show= 

 
ตารางที่ 10  จ านวนผู้เรียนกลุ่มสาขาอาชีพอาหาร ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

 
สงักดั 

ระดบัการศกึษา  
รวม อนปุรญิญา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สถาบนัอดุมศึกษารฐั (รวม) 32 24,167 888 258 25,345 
ม.เทคโนโลยีราชมงคล 32 5,199 7 - 5,238 
ม.รัฐจ ากัดรับ - 1,501 35 30 1,566 
ม.รัฐในก ากับ - 9,605 806 228 10,639 
ม.รัฐไม่จ ากัดรับ - 1,270 35 - 1,305 
ม.ราชภัฏ - 6,592 5 - 6,597 
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน (รวม) - 3,839 4 - 3,843 
ม.เอกชน - 1,435 4 - 1,439 
สถาบันเอกชน  - 2,404 - - 2,404 
รวมทัง้หมด 32 28,006 892 258 29,188 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
เป้าหมายการผลติและพฒันาสาขาอาหาร 

 
ระยะแรก 1 ป ี(อาชีพที่มคีวามจ าเปน็เรง่ดว่น : Quick win) พ.ศ. 2562 

 
 

อาชีพ  

เป้าหมายการผลติ หมายเหต ุ
Workforce/          

ผูท้ีส่นใจ 
(คน) 

ครฝูกึในสถานศึกษา/ 
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอก 
(Train the trainer) 

(คน) 

การขยายผล
โดยครฝูกึทีผ่า่น
หลักสตูร Train 
the trainer 

(คน) 
1. ผูป้ระกอบอาหารไทย      
ระดับ 1 500 

100 1,000 
 

ระดับ 2 300  
ระดับ 3 200  
2. ผูป้ระกอบการอาหาร (เจา้ของกจิการ)  
ระดับ 1 

1,500 125 200 
 

ระดับ 2  
3. นกัจัดการอาหาร (ดา้นความปลอดภยัอาหาร)  
ระดับ 4 200 

 
125 200 

 
ระดับ 5  
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ระยะกลาง ภายใน 2 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2564) 
 
 

อาชีพ 

เป้าหมายการผลติ หมายเหต ุ
Workforce/          

ผูท้ีส่นใจ 
(คน) 

ครฝูกึในสถานศึกษา/ 
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอก 
(Train the trainer) 

(คน) 

การขยายผล
โดยครฝูกึทีผ่า่น
หลักสตูร Train 
the trainer 

(คน) 
1. ผูป้ระกอบอาหารไทย  
ระดับ 1 

2,000 50 500 

 
ระดับ 2  
ระดับ 3  
ระดับ 4  
ระดับ 5  
2. ผูป้ระกอบการอาหาร (เจา้ของกจิการ)  
ระดับ 1 

1,500 20 200 
 

ระดับ 2  
ระดับ 3  
3. นกัจัดการอาหาร (ดา้นความปลอดภยัอาหาร)  
ระดับ 4 200 

 
20 

 
200 

 
ระดับ 5  
4. นกัวจิยัและพฒันาอาหาร  
ระดับ 4   

200 20 200 
 

ระดับ 5    
ระดับ 6    
ระดับ 7   30 

 
20 

 
30 

 
ระดับ 8    
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ระยะยาว (พ.ศ. 2565 – 2566) 
 
 

อาชีพ 

เป้าหมายการผลติ หมายเหต ุ
Workforce/          

ผูท้ีส่นใจ 
(คน) 

ครฝูกึในสถานศึกษา/ 
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอก 
(Train the trainer) 

(คน) 

การขยายผล
โดยครฝูกึทีผ่า่น
หลักสตูร Train 
the trainer 

(คน) 
1. ผูป้ระกอบอาหารไทย  
1.1 ระดับ 1 

2,000 50 500 

 
1.2 ระดับ 2  
1.3 ระดับ 3  
1.4 ระดับ 4  
1.5 ระดับ 5  
2. ผูป้ระกอบการอาหาร (เจา้ของกจิการ)  
ระดับ 1 

1,500 20 200 
 

ระดับ 2  
ระดับ 3  
3. นกัจัดการอาหาร (ดา้นความปลอดภยัอาหาร)  
ระดับ 4  

200 
 

 
20 

 

 
200 

 
ระดับ 5  
ระดับ 6  
4.นกัวจิยัและพฒันาอาหาร  
ระดับ 4   

200 20 200 
 

ระดับ 5    
ระดับ 6    
ระดับ 7  

30 20 30 
 

ระดับ 8  
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ภาคผนวก ค 
วงเงนิงบประมาณในการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ 

1. กลุม่สาขาอาหาร 
ปีงบประมาณ วงเงนิงบประมาณที่ขอจัดตัง้ (ล้านบาท) แหล่งที่มาของเงนิ 

2562 228.59 งบประมาณแผ่นดิน 
2563 245.99 งบประมาณแผ่นดิน 
2564 319.49 งบประมาณแผ่นดิน 
2565 315.29 งบประมาณแผ่นดิน 
2566 315.79 งบประมาณแผ่นดิน 
รวม 1,425.15 งบประมาณแผ่นดิน 

 

2. กลุม่สาขาเกษตร 

• อาชีพทีม่ีความจ าเปน็เรง่ดว่น (Quick Win) 
1) กลุม่อาชีพโคนม 

ปีงบประมาณ วงเงนิงบประมาณที่ขอจัดตัง้ (ล้านบาท) แหล่งที่มาของเงนิ 
2563 102,200,000 งบประมาณแผ่นดิน 
2564 41,000,000 งบประมาณแผ่นดิน 
2565 - งบประมาณแผ่นดิน 
รวม 143,200,000 งบประมาณแผ่นดิน 

2) กลุม่อาชีพขา้ว 
ปีงบประมาณ วงเงนิงบประมาณที่ขอจัดตัง้ (ล้านบาท) แหล่งที่มาของเงนิ 

2563 99,200,000 งบประมาณแผ่นดิน 
2564 80,000,000 งบประมาณแผ่นดิน 
2565 - งบประมาณแผ่นดิน 
รวม 179,200,000 งบประมาณแผ่นดิน 

• อาชีพทีม่ีความจ าเปน็ในอนาตค 
ปีงบประมาณ วงเงนิงบประมาณที่ขอจัดตัง้ (ล้านบาท) แหล่งที่มาของเงนิ 

2563 444,930,000 งบประมาณแผ่นดิน 
2564 445,330,000 งบประมาณแผ่นดิน 
2565 483,230,000 งบประมาณแผ่นดิน 
รวม 1,373,490,000 งบประมาณแผ่นดิน 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อสถานศึกษาที่มคีวามพร้อมในการด าเนนิการ 

1. สาขาอาหาร 

สถาบนั สถานศึกษา หมายเหต ุ
สถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลัยแม่ขา่ย หนว่ยงานภาครฐัและเอกชน  

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4. มหาวิทยาลัยบูรพา  
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวทิยาลัยราชภฏั/มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
2. วิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร  
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

สถาบนัการ
อาชวีศึกษาเกษตร 
(เครือข่ายวิทยาลัย
เกษตรกรรมและ
เทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมาย       
ภาคละ 2 แห่ง) 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้ฝึก)  
2.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ฝึก)  
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ฝึก)   
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ (ผู้ฝึก)  
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา  
7. วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์  
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สถาบนั สถานศึกษา หมายเหต ุ
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  

มหาวทิยาเทคโนโลยี
ราชมงคลและวิทยาลยั
อาชวีศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก  
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  

สถาบนัการ
อาชวีศึกษาเกษตร
ภาคเหนือ 

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน  
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์  
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

สถาบนัการ
อาชวีศึกษาเกษตร 
ภาคกลาง 

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว  
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปชีพบางไทร  
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  

สถาบนั 
การอาชวีศึกษาเกษตร 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา  
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
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สถาบนั สถานศึกษา หมายเหต ุ
สถาบนัการ
อาชวีศึกษาเกษตร
ภาคใต ้

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่  
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี  
3. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล  
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  
11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
12. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  

สถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลัยแม่ขา่ย หนว่ยงานภาครฐั และเอกชน  
1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)  
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
11.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

มหาวทิยาลัยและ
สถาบนัการ
อาชวีศึกษาภาคกลาง 

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)  
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
5. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
6. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
7. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
9. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  
10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
11. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
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สถาบนั สถานศึกษา หมายเหต ุ
มหาวทิยาลัยและ
สถาบนัการ
อาชวีศึกษาภาคเหนอื 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  

มหาวทิยาลัยและ
สถาบนัการ
อาชวีศึกษาภาคภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
7. วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง  

มหาวทิยาลัยและ
สถาบนัการ
อาชวีศึกษาภาคใต้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  

 
2. กลุม่สาขาเกษตร 

สถาบนั สถานศึกษา ความพร้อมของบคุลากร(คน) 
ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปริญญาเอก 

สถาบนัการ
อาชวีศึกษาเกษตร
ภาคเหนือ 

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 12 10 0 
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 11 20 2 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 16 17 3 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 9 15 1 
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร 16 11 0 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 18 17 0 
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 5 21 1 
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 14 11 2 
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 17 9 1 

รวม 
 

118 131 10 
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สถาบนั สถานศึกษา ความพร้อมของบคุลากร(คน) 
ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปริญญาเอก 

สถาบนัการ
อาชวีศึกษาเกษตร
ภาคกลาง 

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 16 13 0 
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 27 13 3 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 27 13 1 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 31 8 0 
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 24 8 0 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 24 9 0 
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 26 15 0 
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 25 8 0 
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 25 6 1 
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 12 15 0 

รวม 237 108 5 
สถาบนัการ
อาชวีศึกษาเกษตร
ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 42 14 1 
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 45 31 1 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 68 18 2 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 48 24 1 
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 51 29 1 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 49 27 0 
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 22 24 0 
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 39 28 3 
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 39 20 0 
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 67 22 2 

รวม 470 237 11 
สถาบนัการ
อาชวีศึกษาเกษตร
ภาคใต ้

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 19 15 0 
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 19 5 0 
3. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 7 5 0 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 9 6 0 
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 16 11 0 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 21 15 1 
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 29 13 0 
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 23 14 1 
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 25 11 0 
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 25 13 1 
11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 10 12 1 
12. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 13 30 1 

รวม 216 150 5 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อสถานศึกษา/สถานฝกึอบรมตน้แบบ 

1. สาขาอาหาร 

ปีงบประมาณ สถานศึกษา/สถานฝกึอบรม กลุม่อาชีพ 
2562 

Quick win 
(Train the 
trainer) 

มหาวทิยาลัยแม่ขา่ย หนว่ยงานภาครฐัและเอกชน • อาชีพผูค้วบคมุความปลอดภยั 
ระดบั 4 
ได้หลักสูตรและเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคบรรยาย 
ปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตร 
ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีเนื้อหา
สอดคล้องกับสมรรถนะที่ก าหนด 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. มหาวิทยาลัยบูรพา 
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภาคเอกชนทีเ่กี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรม สมาคม
ผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป สมาคมแช่เยือกแข็งแห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น 
ภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ คณะกรรมการอาหารและยา 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
สถาบันอาหาร เป็นต้น 
มหาวทิยาลัยราชภฎั/มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
2. วิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

2563-2564
ระยะที่ 2 

(ระยะกลาง)  
 
 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้ฝึก) • อาชีพนกัวิทยาศาสตร์อาหาร  
(ด้านความปลอดภัยอาหาร)  

ระดับ 5  
2.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ฝึก) 
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ฝึก)  
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ฝึก) 
1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
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ปีงบประมาณ สถานศึกษา/สถานฝกึอบรม กลุม่อาชีพ 
2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  
3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณ 
4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 
6.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
7.วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ 
8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 

2564-2566
ระยะที่ 3 
(ระยะยาว) 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก 
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

• อาชีพนกัวิทยาศาสตร์อาหาร  
(ด้านความปลอดภัยอาหาร)  

ระดับ 6 

 

กลุม่สาขาเกษตร 
• อาชีพทีม่ีความจ าเปน็เรง่ดว่น (Quick Win)  

ปีงบประมาณ ชื่อสถานศึกษา กลุม่อาชีพ 
2562-2563 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โคนม 

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โคนม 

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี โคนม 

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โคนม 

5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ข้าว 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ข้าว 

7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ข้าว 

8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ข้าว 

 
• อาชีพทีม่ีความจ าเปน็ในอนาคต  

ปีงบประมาณ ชื่อสถานศึกษา กลุม่อาชีพ 
2562 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ปศุสัตว์ 

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ข้าว 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ปศุสัตว์ 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ผักและผลไม้ 
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ข้าว 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เห็ดและสมุนไพร 
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ปศุสัตว์ 
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ผักและผลไม้ 
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• อาชีพทีม่ีความจ าเปน็ในอนาคต ระยะขยายผล 

 
 

ปีงบประมาณ ชื่อสถานศึกษาน าร่อง กลุม่อาชีพ 
2563 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ผักและผลไม้ 

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ปศุสัตว์ 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ผักและผลไม้ 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ปศุสัตว์ 
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เห็ดและสมุนไพร 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ผักและผลไม้ 
7. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประมง 
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ปศุสัตว์ 

2564 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร ข้าว 
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน ผักและผลไม้ 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ปศุสัตว์ 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ผักและผลไม้ 
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ผักและผลไม้ 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ปศุสัตว์ 
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปศุสัตว์ 
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ข้าว 

2565 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ปศุสัตว์ 
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประมง 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ผักและผลไม้ 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เห็ดและสมุนไพร 
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ข้าว 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ปศุสัตว์ 
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ผักและผลไม้ 
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ปศุสัตว์ 
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ผักและผลไม้ 

2566 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ข้าว 
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ผักและผลไม้ 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ผักและผลไม้ 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ประมง 
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ผักและผลไม้ 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เห็ดและสมุนไพร 
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ผักและผลไม้ 
8. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประมง 


