
โดย...   ดร.ประชาคม  จันทรชิต
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนพฒันาการอาชีวศึกษา            
ทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์การ

พฒันาการศึกษาในแต่ละระดับภาค



โดย.. ดร.ประชาคม  จนัทรชิต

1. การจัดการอาชีวศึกษาเพือ่ความมัน่คงของสังคม
และประเทศชาติ
2. การผลติและพฒันาก าลงัคนด้านอาชีวศึกษา เพือ่
สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
3. การพฒันาศักยภาพก าลงัคนด้านอาชีวศึกษา  ให้
มสีมรรถนะสอดคล้องกบัความต้องการในการ
พฒันาประเทศ
4. การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่า
เทยีมในด้านอาชีวศึกษา
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพือ่สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวติทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
6. การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

1. ด้านคุณลกัษณะที่พงึ
ประสงค์
2. ด้านสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะทั่วไป
3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ

สมรรถนะของผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษา

1. คุณธรรม
2. คุณภาพ
3. ความร่วมมือ
4. ความเป็นมืออาชีพ

คุณภาพ ค่านิยมอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์การพฒันาการอาชีวศึกษา

กรอบแนวคดิแผนพฒันาการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพฒันาการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2560 - 2579



แผนพฒันาการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2560 - 2579

วสัิยทศัน์ของแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (Vision)
“ ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ  มีคุณธรรม  คุณภาพ  สอดคล้องกบัความต้องการในการพฒันาประเทศ ”

1.ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพฒันา
ก าลงัคนดา้นวชิาชีพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให ้       
มีคุณภาพไดม้าตรฐานในระดบัสากล

2.ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหก้บัประชาชน
ทุกช่วงวยั

3.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการอาชีวศึกษา
ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลโดยอาศยัเครือข่ายความ   
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4.พฒันางานวจิยั ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม เทคโนโลย ี    
และสร้างองคค์วามรู้เพื่อการจดัอาชีวศึกษาและพฒันา
วชิาชีพ
5.พฒันาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมี้คุณภาพ
ดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป

3. การพฒันา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน1. ความมั่นคง

2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

4. การสร้าง       
โอกาสความเสมอ  
ภาคและความเท่า  
เทยีมกนัทางสังคม

5. การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวติทีเ่ป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม6. การปรับสมดุล

และพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ

คุณภาพ

ค่านิยม

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา

พนัธกจิ (Mission)
การจดัการอาชีวศึกษามพีนัธกจิที่ส าคัญ  ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพฒันาการอาชีวศึกษา

ความเช่ือมโยงสาระส าคญัของแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579

เป้าหมาย

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



ยุทธศาสตร์การผลติและ
พฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



 1.1 ยุทธศาสตร์ชาต ิ ระยะ  20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
 1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 1.3 นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนและเพิม่ขดี
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมเพือ่การแข่งขนั

1. ความเป็นมา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



 1.4 แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579
 1.5 แผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579
 1.6 เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 10 พืน้ที่
 1.7 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพือ่การพฒันาพืน้ที่
ระดบัภาค

1. ความเป็นมา (ต่อ)

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ  
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและภูมภิาค

2.1
วสัิยทศัน์ 

2. สาระส าคญัของยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



2.2
ยุทธศาสตร์  

2.2.1 ผลติและพฒันาก าลงัคนด้านวชิาชีพ  เพือ่ความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

2.2.2 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการผลติและพฒันา
ก าลงัคนด้านวชิาชีพสอดคล้องกบัความต้องการของ
สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอสิระ  ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานในระดบัสากล

2.2.3 ขยายโอกาสการศึกษาวชิาชีพให้กบัประชาชนทุกช่วงวยั

2. สาระส าคญัของยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา



2.2.4 การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่า
เทยีมกนัด้านการศึกษาวชิาชีพ

2.2.5 พฒันางานวจิัย  ส่ิงประดษิฐ์  นวตักรรม  เทคโนโลย ี 
และสร้างองค์ความรู้เพือ่การจัดอาชีวศึกษาและพฒันา
วชิาชีพ

2.2.6 การขบัเคลือ่นการผลติและพฒันาก าลงัคนด้าน
วชิาชีพ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วย
กลไกประชารัฐ

2. สาระส าคญัของยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา

2.2
ยุทธศาสตร์  

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



2.3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.3 เป้าหมาย

1) เพือ่ผลติและพฒันาก าลงัคนด้านวชิาชีพ ให้มีคุณธรรม คุณภาพ
และความเป็นมืออาชีพ

2) เพือ่เพิม่โอกาสการศึกษาวชิาชีพกบัประชาชนทุกช่วงวยั
3) เพือ่น าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

2. สาระส าคญัของยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



2.3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ต่อ)
4) เพือ่พฒันางานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เทคโนโลยีและ

องค์ความรู้อาชีวศึกษา
5) เพือ่พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวชิาชีพ

2. สาระส าคญัของยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



2.3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) การผลติและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

1.1) หลกัสูตรระยะส้ัน        จ านวน  .........  คน
1.2) หลกัสูตร ปวช. จ านวน  .........  คน
1.3) หลกัสูตร ปวส. จ านวน  .........  คน
1.4) หลกัสูตรปริญญาตรี     จ านวน  .........  คน  

?

?
?

?

2. สาระส าคญัของยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



2) การพฒันาครูอาชีวศึกษา
2.1) ฝึกอบรม   .........  คน
2.2) ฝึกงานในสถานประกอบการ  .........  คน
2.3) ศึกษาต่อ .........  คน

3)  การพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ .........  คน
4) การจัดหาผู้เช่ียวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรม .........  คน
5) การจัดหาครูผู้สอน .........  คน

?
?

?
?

?
?

2. สาระส าคญัของยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



3.1) ปีงบประมาณ  ประจ าปี พ.ศ. 2561   .......  บาท  
3.2) ปีงบประมาณ  ประจ าปี พ.ศ. 2562   .......  บาท 
3.3) ปีงบประมาณ  ประจ าปี พ.ศ. 2563   .......  บาท 
3.4) ปีงบประมาณ  ประจ าปี พ.ศ. 2564   .......  บาท 

งบประมาณทั้งส้ิน  ....... บาท 

3. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต

?

?
?
?
?



4.1.1 ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในด้านวัสดุ  
ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่

4.1.2 ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้เป็นผู้มคีวามรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ

4.1.3 แสวงหาความร่วมมอืและแลกเปลีย่นเรียนรู้ จากวทิยากร ผู้เช่ียวชาญ องค์กรวชิาชีพ  
การศึกษาดูงานแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัหน่วยงานภายนอก องค์กรวชิาชีพ และสถาน
ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ

4.1 แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์

4. การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา



4.1.4 สร้างเครือข่ายด้านการอาชีวศึกษาและพฒันาทักษะฝีมือ

4.1.5 ส่งเสริม วจัิย และพฒันานวตักรรมรองรับอุตสาหกรรมใหม่

4.1 แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์ (ต่อ)

4. การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



4.2 ปัจจัยและ
เงือ่นไขความส าเร็จ

1) ข้อมูลความต้องการก าลงัคนเชิงปริมาณและคุณภาพของ
สถานประกอบการตามต าแหน่งงาน

2) งบประมาณเพือ่ใช้ในการเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลีย่นแปลงการผลติและพฒันาก าลงัคนกลุ่ม/สาขาอาชีพ
ใหม่ อาทิ ห้องปฏิบัติการกลาง (Center  Lab)  
ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขา การพฒันาศูนย์ความเป็นเลศิ 
การพฒันาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ การจัดหา
ผู้เช่ียวชาญและส่ิงอ านวยความสะดวก

4. การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



3) ความร่วมมอืกบัสถานประกอบการและหน่วยงานในพืน้ที่ใน
การสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยจีากผู้เช่ียวชาญ
ในแต่ละกลุ่มอาชีพ  และการมส่ีวนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาทวภิาคี

4) โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านอาชีพของผู้เรียน

5) ระบบสนับสนุนที่มคีวามยดืหยุ่นสูงเชิงบริหารจัดการและ
วชิาการเพือ่การพฒันาทักษะผู้เรียนและประชาชนในภาคแรงงาน

6) การบูรณาการการท างานร่วมกนัในพืน้ท่ี

4. การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา

4.2 ปัจจัยและ
เงือ่นไขความส าเร็จ

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



4.3.1  แผนการด าเนินงานระยะส้ัน ( 3 – 6 เดอืน) ได้แก่

1) วเิคราะห์ Database of Supply และ Demand

2) การจัดตั้งส านักงานศูนย์ประสานงานการผลติ
และพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา

3) จดัโครงการอบรมหลกัสูตรระยะส้ัน ที่สอดคล้องกบั
3.1) Cluster และ Super  Cluster   
3.2) New Engine of Growth

4. การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา

4.3 แผนการด าเนินงาน (Road Map) ระยะส้ัน  ระยะกลาง ระยะยาว

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



4.3.2 แผนการด าเนินงานระยะกลาง (1-2 ปี) ได้แก่

1) พฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะเพือ่
สนับสนุนภาคผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศ

2) ยกระดบัคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการฝึกทกัษะ

3) พฒันาศักยภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

4) ยกระดบัคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

5) พฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ

4. การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



4.3.3 แผนการด าเนินงานระยะยาว (3-5 ปี) ได้แก่

1) จดัระบบช่วยเหลอืนักเรียน นักศึกษา ในด้านสวสัดกิาร 
ทุนการศึกษา และการมีงานท า

2) Bench Mark ผู้ส าเร็จการศึกษากบัมาตรฐานเน้นมาตรฐาน
สากล

3) เพิม่ศักยภาพของสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง

4. การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



5. การขับเคลือ่นโดยศูนย์ประสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคน
อาชีวศึกษาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

หน้าทีข่องศูนย์ประสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา

1. ฝ่ายข้อมูลกลาง  มหีน้าที่
 ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผูเ้รียนอาชีวศึกษา
 รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน เพื่อวางแผนก าลงัคนในกลุ่ม EEC
2. ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ  มหีน้าที่
 ส่งเสริมสนบัสนุนสถานศึกษาผลิตและพฒันาก าลงัคนในสาขาวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
 พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการร่วมกบัสถานประกอบการและ
สถานศึกษา
 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาสมรรถนะผูส้ าเร็จการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัประเทศไทย 4.0

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



5. การขับเคลือ่นโดยศูนย์ประสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคน
อาชีวศึกษาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

หน้าทีข่องศูนย์ประสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา (ต่อ)

3. ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมม ี มหีน้าที่
 สนบัสนุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี
 ส่งเสริมสนบัสนุนสถานศึกษาในการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์ดา้นวิชาชีพ
 บริหารจดัการก าลงัคนอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี EEC และต่างพ้ืนท่ีเพ่ือใหก้ าลงัคนอาชีวศึกษาใน EEC 
มีเพียงพอกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ
 บริหารจดัการระบบดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียนสวสัดิภาพและสวสัดิการ
 พฒันาครูและบุคลากร
 จดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูเ้รียนอาชีวศึกษา

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



5. การขับเคลือ่นโดยศูนย์ประสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคน
อาชีวศึกษาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

4. ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานท า  มีหน้าที่
 ส่งเสริมสนบัสนุนการมีงานท าและการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน
 ส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการในกลุ่มวสิาหกิจท่ีใชน้วตักรรม
 Job  Matching
5. ฝ่ายวจิัยและพฒันา  มีหน้าที่  
 ส่งเสริมสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาในพื้นท่ีเก่ียวกบัการผลิตและพฒันาก าลงัคน

หน้าทีข่องศูนย์ประสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา (ต่อ)

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



5. การขับเคลือ่นโดยศูนย์ประสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคน
อาชีวศึกษาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

1. วทิยาลยัสารพดัช่างชลบุรี  (ศูนย์หลกั)
2. วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี
3. วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อ.ีเทค)
4. วทิยาลยัเทคโนโลยวีศิวกรรมแหลมฉบัง

ศูนย์ประสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

วทิยาลยัสารพดัช่างชลบุรี

ศูนย์ประสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา
เขตพฒันาพเิศษจังหวดัชลบุรี เขตพฒันาพเิศษจังหวดัระยอง เขตพฒันาพเิศษจังหวดัฉะเชิงเทรา

1. วทิยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา  (ศูนย์หลกั)
2. วทิยาลยัการอาชีพบางปะกง
3. วทิยาลยัการอาชีพพนมสารคาม
4. วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชิงเทรา
5. วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

1. วทิยาลยัเทคนิคระยอง  (ศูนย์หลกั)
2. วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ
3. วทิยาลยัเทคนิคบ้านค่าย
4. วทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พซีี

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



ศูนย์ประสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาเขตพฒันาพเิศษ              
จังหวดัชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา

จังหวดัปัตตานี จังหวดัยะลา จังหวดันราธิวาส จังหวดัสงขลา จังหวดัสตูล

1. วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 
(ศูนยห์ลกั)
2. วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี
3. วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี
4. วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี
5. วิทยาลยัเทคโนโลยีการเกษตรและ
ประมงปัตตานี
6. วิทยาลยัการอาชีพสายบุรี

--------------------------
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ อ.แม่ลาน
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ อ.ยะรัง
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ อ.ปะนาเระ
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ อ.มายอ
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ   อ.ทุ่งยางแดง
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ  อ.ยะหร่ิง

1. วิทยาลยัการอาชีพเบตง                  
(ศูนยจ์งัหวดัยะลา)
2. วิทยาลยัเทคนิคยะลา
3. วิทยาลยัอาชีวศึกษายะลา
4. วิทยาลยัสารพดัช่างยะลา
5. วิทยาลยัการอาชีพรามนั

--------------------------
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ อ.ยะหา
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ   อ.กรงปินงั
ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ อ.ธารโต

1. วิทยาลยัการอาชีพสุไหงโก-ลก (ศูนย์
จงัหวดันราธิวาส)
2. วิทยาลยัสารพดัช่างนราธิวาส

--------------------------
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ อ.บาเจาะ
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ อ.ระแงะ
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ อ.แวง้
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ อ.รือเสาะ
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ  อ.ศรีสาคร
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ  อ.ยี่งอ
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ อ.สุคิริน
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ  อ.สุไหงปาดี

1. วิทยาลยัเทคนิคจะนะ
(ศูนยจ์งัหวดัสงขลา)
2.วิทยาลยัการอาชีพนาทวี

--------------------------
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ อ.สะเดา
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ  อ.สะบา้ยอ้ย

1. วิทยาลยัเทคนิคสตูล
(ศูนยจ์งัหวดัสตูล)
2.วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
3. วิทยาลยัการอาชีพละงู

--------------------------
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ  อ.ควนโดน
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ  อ.ทุ่งหวา้
 ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ  อ.มะนงั

วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกปัตตานี

โดย...  ดร.ประชาคม  จนัทรชิต



สวสัดี


