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 ส่วนที่  1  บทน ำ 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 

วิสัยทัศน์ 
          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  เป็นผู้น ำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ    

เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและ
ภูมิภำค 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้

มำตรฐำน 
 2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล 
 3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพอย่ำงทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
 4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี

ของประเทศ 
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ

และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของ

ประชำชน 
 7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ มั่นคงและก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ 
 
 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 
 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมีภำรกิจหลักและภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรและส่งเสริมกำรศึกษำ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. ท ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (พ.ร.บ. กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 35 และพ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 
มำตรำ 17) 

2. มีภำรกิจเก่ียวกับกำรจัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดย
ค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
(กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำพ.ศ. 2546 ข้อ 1) 
2.1 จัดท ำข้อเสนอแนวนโยบำยแผนพัฒนำ มำตรฐำนและหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ 
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2.2 ด ำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 
2.3 ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดงบประมำณและสนับสนุนทรัพยำกร 
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรกำรอำชีวศึกษำ 
2.5 ส่งเสริมประสำนงำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของรัฐและเอกชนรวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์และ
รูปแบบควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืนและสถำนประกอบกำร 
2.6 ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน 
2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ 
2.8 ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและด ำเนินกำรตำมท่ี
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมอบหมำย 
2.9 ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
  
 

ยุทธศำสตร์ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร  มำตรกำร  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ 
    1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 

   2. เพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
   3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ 
   4. เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
  

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
มิติที ่1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน” 

1.1 พัฒนำศูนย์อบรมอำชีวศึกษำ 
1.2 เทียบโอนประสบกำรณ์สำยอำชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
1.3 จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
1.4 จัดตั้งและขยำยศูนย์ซ่อมสร้ำง เพื่อชุมชนFix It Center 
1.5 ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
1.6 ขยำยให้มีผู้เรียนอำชีวศึกษำเพิ่มข้ึน 
1.7 ลดกำรออกกลำงคัน 
1.8 ขยำยโอกำสในกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำถึงระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร 
1.9 สอนวิชำชีพ เพื่อคนพิกำรในสถำนศึกษำ 
1.10 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน 
1.11 จัดอำชีวศึกษำและพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชำยแดน
ภำคใต้ 
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มิติที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุค
สมัยอย่ำงมีคุณภำพ” 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
2.1 เร่งยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอำชีวศึกษำทุกระดับ 
2.4 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน โดยอิงผลกำรประเมินระดับชำติ (V - Net) และกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
2.5 พัฒนำแนวทำงกำรประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริง 
2.6 ร่วมมือกับภำคเอกชน ในกำรเรียนกำรสอน และฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 
2.7 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ กำรบริกำรสังคม จิตอำสำ
และกีฬำ 

ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ 
2.8 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 
2.9 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำ โดยอิงผลกำรประเมินของ สมศ.ด้ำนคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอน 
2.10 วิจัยปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
2.11 ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์(Project Based Learning และกำร
ประดิษฐ์คิดค้น) 
- วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด (Constructionism) 
- วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวถลำง 
2.13 จัดกำรเรียนกำรสอน English Programและ Mini English Program ด้ำน
อำชีวศึกษำ 
2.14 น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

ด้ำนคุณภำพครู 
2.15 ก ำ ห น ด ม ำ ต ร ฐ ำ น ส ม ร ร ถ น ะ ค รูอำชีวศึกษำ 
2.16 พัฒนำครู โดยใช้เครือข่ำย/สมำคมวิชำชีพ 
2.17 พัฒนำระบบนิเทศภำยใน 
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐำนะ 

มิติที ่3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่
ยอมรับเชื่อม่ัน มีเอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

3.1 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ 
3.2 น ำระบบ ICT มำใช้เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
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3.3 บริหำรงำนบุคคล โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
- ดูแ ล แ ล ะ แ ก้ปัญ ห ำ ค รูจ้ำ ง ส อ นและใบประกอบวิชำชีพ 
- สร้ำงขวัญ ก ำลังใจ และจิตส ำนึกในควำมเป็นเจ้ำขององค์กร 
3.4 ป้อ ง กัน แ ล ะ แ ก้ปัญ ห ำ ย ำ เ ส พ ติดในสถำนศึกษำ 
3.5 จัด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม ำ ณ / ท รัพ ย ำ ก รอย่ำงเหมำะสม 
- ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน 
- สถำนศึกษำขนำดเล็ก 
3.6 กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงบประมำณ 

มิติที ่4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือใน
และต่ำงประเทศ” 

4.1 จัดตั้งกองทุนอำชีวศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำและฝึกอบรมวิชำชีพ 
4.2 เพ่ิมกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีทุกระดับ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ทั้งใน
และต่ำงประเทศ 
4.3 ขยำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ
นักศึกษำ พัฒนำครูพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
4.4 ร่วมกับประเทศในอำเซียน พัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ 

มำตรกำร 
   1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ 
   2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
   3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 
   4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
   5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ 
   6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 
   7. กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส 
   8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ 
   9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ 
   10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
   11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
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โครงกำรปีแห่งกำรพัฒนำคุณภำพและควำมเข้มแข็งอำชีวศึกษำ พุทธศักรำช 2561   

ที่สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำ (พ.ศ.2560 – 2579) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ   

1.โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
2.โครงกำรเงินอุดหนุนพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษำโรงเรียนเอกชน 
3.โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ตำมภำรกิจพื้นฐำน 
4.โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
5.โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
6.โครงกำรพัฒนำก ำลังคนรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ   

1.โครงกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้ำนคุณภำพมำตรฐำนให้มีสมรรถนะ
และควำมพร้อมเพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 

2.โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
3.เงินอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียนนักศึกษำที่ยำกจน 
4.โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล 
5.โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง 
6.โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพอำชีวศึกษำแบบออนไลน์สู่

มำตรฐำนสำกล (APACC)  
7.โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ 
8.โครงกำรควำมร่วมมืออำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนนำนำชำติ 
9.โครงกำรควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ 
10.โครงกำรยกระดับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือเป็นศูนย์กลำงด้ำนอำชีวศึกษำของภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
11.โครงกำรควำมร่วมมือผลิตก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำตอบสนองกำรผลิตและบริกำรใน 10 

กลุ่มอุตสำหกรรม 
12.โครงกำรขยำยและยกระดับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
13.โครงกำรผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
14.โครงกำรผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ 
15.โครงกำรทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
16.โครงกำรเงินอุดหนุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร 
17.โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำอำชีวศึกษำไทยประเทศไทย 
18.โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนก ำลังคนอำชีวศึกษำด้ำนเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative 

Technology) ให้พร้อมก้ำวสู่ Thailand 4.0 
19.โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสำหกรรมแห่งอนำคตในพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ  

1.โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน 
2.โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำทักษะวิชำชีพเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำ

สู่ตลำดแรงงำน (Fix it center) 
3.โครงกำรอำชีวะพัฒนำ 
4.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนอำชีวศึกษำ (Pre.Voc.Ed) 
5.โครงกำรเงินอุดหนุนองค์กำรเกษตรในอนำคตแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี 
6.โครงกำรเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม 
7.โครงกำรเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

อ ำนวยกำร และอำชีพเฉพำะทำง 
8.โครงกำรเงินอุดหนุนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชน 
9.โครงกำรเงินอุดหนุนเสริมสร้ำงประสบกำรณ์อำชีวศึกษำและสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน

โรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ 
10.โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทักษะวิชำชีพผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
11.โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะอำชีพให้กับผู้เรียนตำมนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ   
1.โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 
2.โครงกำรเงินอุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท 
3.โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชีพอำชีวศึกษำ 
4.โครงกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย 
5.โครงกำรพัฒนำอำชีพต่อยอดอำชีพประชำกรวัยแรงงำน กลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และ

ผู้สูงอำยุ 
6.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน 
7.โครงกำรเงินอุดหนุนทุนเฉลิมรำชกุมำรี 
8.โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยก ำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
9.โครงกำรอำชีวะ (พระดำบส) 
10.โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
11.โครงกำรเงินอุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
1.โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำวิชำชีพตำมแนวพระรำชด ำริ 
2.โครงกำรจัดอำชีวศึกษำเพ่ือคนพิกำร 
3.โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
4.โครงกำรเงินอุดหนุนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสื่อบริกำรของนักเรียนพิกำร 
5.โครงกำรธนำคำรขยะในสถำนศึกษำ 
6.โครงกำรปลูกจิตส ำนึกรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ 
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7.โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ ำชำยฝั่งที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม 
8.โครงกำรอำชีวะพัฒนำค่ำนิยมไทย : เกษตรกรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
9.โครงกำรป้องกันและแก้ไขกำรตั้งครรภ์ในเยำวชนคนพันธุ์ R 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
1.โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.โครงกำรจ้ำงครูวิชำชีพผู้ทรงคุณค่ำ 
3.โครงกำรเงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวครูโรงเรียนเอกชน 
4.โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำตอบแทนครูท่ีสอนนักเรียนพิกำรในโรงเรียนเอกชน 
5.โครงกำรเงินอุดหนุนตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเอกชน 
6.โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ 
7.โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
8.โครงกำรผลิตสื่อองค์ควำมรู้วิชำชีพบริกำรประชำชนเผยแพร่ทำงสถำนีวิทยุ R-Radio 

Network 
9.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
10.เงินอุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
11.โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำบ ำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผน

โคลัมโบ 
12.โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
13.โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบริหำรจัดกำร 
14.โครงกำรพัฒนำสื่อดิจิทัลด้ำนอำชีพและละวิชำชีพเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล 
15.โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลชุมชน 
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แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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ยุทธศำสตร์และนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560  หมวด 5  ที่ก ำหนดว่ำ รัฐต้อง
ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนกำรศึกษำชำติ กฎหมำยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
ของชำติ จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ก้ำวหน้ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส ำนึกของควำมเป็นไทย มีระเบียบวินัยค ำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) ก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้  โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคนให้มีคุณธรรมน ำควำมรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนำจิตใจ ควบคู่กับกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ให้มีควำมรู้พ้ืนฐำนเข้มแข็ง มี
ทักษะชีวิต พัฒนำสมรรถนะ ทักษะของก ำลังแรงงำน ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรพร้อมก้ำวสู่โลก
ของกำรท ำงำนและกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพ สร้ำงและพัฒนำก ำลังคนที่เป็นเลิศ โดยเฉพำะในกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมและองค์ควำมรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
จัดกำรองค์ควำมรู้ทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นและองค์ควำมรู้สมัยใหม่ ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ 
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม  

จำกข้อกฎหมำยและบริบทที่ ส ำคัญข้ำงต้น  สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ของสถำบันฯ        
ให้สอดคล้องกับภำรกิจของประเทศและภำรกิจของกระทรวง  ได้แก่ เจตนำรมณ์และนโยบำยของ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  ยุทธศำสตร์อำชีวศึกษำ  ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ  
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ในกำรจัดกำรศึกษำตรงควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และควำมส ำคัญ 
ด้ำนมิติควำมสัมพันธ์ สภำพท้องถิ่น และควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพ้ืนที่และอำชีพ ยุทธศำสตร์ กำร
ประสำนควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำของรัฐ สถำนศึกษำเอกชน และ
สถำนประกอบกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำง ควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทุกระดับและ
ประเภทวิชำชีพสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ ก ำลังคนในทุกระดับด้ำนกำรอำชีวศึกษำโดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพทุกระดับฝีมือ และให้โอกำสทำงกำรศึกษำ
ส ำหรับบุคคลทั่วไป รวมทั้งระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะชีวิตและวิชำชีพ 
สนองควำมต้องกำรก ำลังคนในกำรพัฒนำประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ 

2. เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ทักษะฝีมือ เทคโนโลยีกำรผลิต เป็นประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น
โดยผ่ำนกำรวิจัย และเป็นศูนย์กลำงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรพัฒนำทำงวิชำกำรกำรผลิต โดย
ร่วมมือกับ 
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องค์กรภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบสำนประเพณี ค่ำนิยมที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมภูมิปัญญำไทยอย่ำงหลำกหลำย 

3. เพ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญัติพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ .ศ. 2551 กำรจัดท ำแผน
เชิงนโยบำย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำของสถำบันกำร
อำชีวศึกษำด้ำนกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำรผลิตและแผนพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำภำยใน
สถำบันฯ เพ่ีอให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำเป็นส ำคัญโดยมุ่งปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนให้เกิดคุณภำพในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

1) สำรสนเทศส ำคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคนในระดับภูมิภำค
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ควำมส ำคัญกับครูและผู้บริหำรซึ่งเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ โดยมุ่งเพ่ิมพูน
ขีดควำมสำมำรถของครูในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 3) ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถำน
ประกอบกำร โดยเน้นควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี และกำรฝึกงำน 

4) เตรียมควำมพร้อมก ำลังคนรองรับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในส่วน
ของกำร ตั้งรับ และเชิงรุก ได้แก่ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงภำษำและสมรรถนะก ำลังคน
อำชีวศึกษำให้มีมำตรฐำนในระดับสำกล 

นโยบำยระดับชำติ 
 กฎหมำยวำดวยกำรศึกษำแหงชำติบัญญัติใหมีคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเพ่ือ

ควบคุมดูแลจัดกำรอำชีวศึกษำรวมทั้งใหกำรจัดกำรศึกษำและกำรฝกอบรมวิชำชีพเปนไปตำม
กฎหมำย  วำดวยกำรอำชีวศึกษำซึ่งกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝกอบรมวิชำชีพนั้นถือเปนกระบวน
กำรผลิตพัฒนำก ำลังคน  เพ่ือใหประชำชนสำมำรถประกอบอำชีพโดยอิสระและพ่ึงตนเองได
ประกอบกับพระรำชบัญญัตินี้ไดบัญญัติใหมีสถำบันกำรอำชีวศึกษำซึ่งเป็นสถำนศึกษำของรัฐที่จัด
กำรศึกษำระดับปริญญำและเปนนิติบุคคลในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  โดยมี
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่ด ำเนินกำรอยำงเปนเอกภำพในดำนนโยบำยมีกำรกระจำยอ ำนำจไปสู
ระดับปฏิบ ัต ิซึ ่งท ำใหกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝกอบรมวิชำชีพในทุกระดับมีคุณภำพ
ประสิทธิภำพเกิดผลส ำเร็จแกประชำชนโดยเฉพำะนักเรียน-นักศึกษำอันจะเปนกำรสอดคลองกับ
นโยบำยและกำรจัดกำรศึกษำของรัฐตำมกฎหมำยวำดวยกำรศึกษำแหงชำติ 

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มุงเนนกำร
พัฒนำก ำลังแรงงำนใหมีควำมรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับโครงสรำงกำรผลิตและบริกำรบนฐำน
ควำมรแูละเศรษฐกิจสรำงสรรคโดย 

 1) พัฒนำก ำลังแรงงำนในภำคเกษตรโดยจัดระบบกำรศึกษำเพ่ือสรำง  เกษตรกรรุ่นใหม่
ให้มีควำมรูควำมสำมำรถดำนกำรเกษตรที่ใชควำมรูและเทคโนโลยีสมัยใหมอยำงครบวงจรทั้ง กำร
จัดหำพื้นที่ท ำกำรเกษตรตำมควำมถนัดมีแหลงทุนสนับสนุนและมีทักษะควำมรูดำนธุรกิจและ
กำรตลำดควบคูกับกำรสรำงจิตส ำนึกและแรงจูงใจใหเยำวชนเขำสูอำชีพเกษตรกรรมอยำงมีศักดิ์ศรี 
เพ่ือใหภำคกำรเกษตรเปนฐำนกำรผลิตที่มั่นคงของประเทศ 
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2) สนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำนักวิจัยผูสรำงและพัฒนำนวัตกรรมในสำขำตำงๆ  
สรำงเครือขำยนักวิจัยทั้งในและตำงประเทศตลอดจนตอยอดสูกำรสรำงสรรคนวัตกรรมระดับสูง 
เชื่อมโยงองคควำมรูใหมกับภูมิปญญำวัฒนธรรมไทยสูเศรษฐกิจสรำงสรรคเพ่ือเพ่ิมมูลคำและคุณคำ
ของสินคำและบริกำรที่สำมำรถใชประโยชนในเชิงพำณิชยหรือเชิงสังคมโดยใหควำมส ำคัญในกำร 
พัฒนำกำรเรียนรู    ดำนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยีตั้งแตระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับกำร 
อำชีวศึกษำฐำนวิทยำศำสตรเทคโนโลยีและระดับอุดมศึกษำอยำงตอเนื่องและเชื่อมโยงกันเปนระบบ 
รวมทั้งกำรสงเสริมทักษะกำรเรียนรูดำนศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอยอดไปสูเศรษฐกิจสรำงสรรค 

 3) พัฒนำก ำลังคนแรงงำนระดับกลำงโดยเนนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนว
ทฤษฎี กำรเรียนรูเพ่ือสรำงสรรคดวยปญญำกำรสรำงแรงจูงใจปลูกฝงคำนิยมในกำรเรียนสำยอำชีพ  
และกำรประกอบอำชีพอิสระกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนอำชีวศึกษำใหผูเรียนมีสมรรถนะในกำร 
ประกอบอำชีพที่เชื่อมโยงกับกลุมอุตสำหกรรมเปำหมำยและสอดคลองกับควำมเชี่ยวชำญของ 
สถำนศึกษำรวมทั้งสรำงเครือขำยกำรผลิตและพัฒนำก ำลังแรงงำนกับภำคสวนตำงๆโดยเฉพำะ 
สถำนประกอบกำรสถำบันเฉพำะทำงควบคูกับกำรสรำงเครือขำยกำรเรียนรูนำนำชำติ 

 4) จัดท ำกรอบคุณวุฒิแหงชำติโดยสรำงระบบควำมเชื่อมโยงระหวำงคุณวุฒิทำง 
กำรศึกษำตำมระดับกำรเรียนรูกับคุณวุฒิวิชำชีพตำมระดับควำมสำมำรถที่สอดคลองกับควำมตอง
กำร ก ำลังคนที่เทียบเคียงกับมำตรฐำนสำกลเพ่ือใหแรงงำนมีสมรรถนะและมีเสนทำงควำมกำวหน
ำใน วิชำชีพที่ชัดเจนตลอดจนสนับสนุนกำรเตรียมควำมพรอมรองรับกำรเปดเสรีด้ำนแรงงำนภำยใต
กรอบควำมรวมมือประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอยำงเปนรูปธรรม 

 5) เตรียมควำมพรอมคนไทยในกำรรับประโยชนและลดผลกระทบที่จะเขำมำพรอม
กับกำรเขำออกของแรงงำนอยำงเสรีสรำงโอกำสและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของไทยในกำรออกไป
ท ำงำนตำงประเทศยกระดับทักษะดำนอำชีพและทักษะดำนภำษำ 

 6) เรงปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนขำมชำติใหเปนระบบทั้งกำรจัดระเบียบ 
แรงงำนเพ่ือกำรพัฒนำฝมือ กำรดึงดูดแรงงำนที่มีควำมรูและทักษะสูงเขำมำท ำงำนในประเทศกำร 
พัฒนำระบบฐำนขอมูลของแรงงำนขำมชำติใหมีประสิทธิภำพและน ำไปใชในกำรบริหำรจัดกำร 
แรงงำนไดอยำง  เปนรูปธรรมรวมทั้งกำรจัดบริกำรทำงสังคมใหกับแรงงำนขำมชำติตำมควำม
เหมำะสมและ   เปนธรรม 

 7)  จัดใหมีกำรวำงแผนและพัฒนำทรัพยำกรมนุษยในองคกรภำครัฐอยำงเปนระบบ 
และ  ตอเนื่องสรำงควำมชัดเจนในบทบำทและภำระงำนของขำรำชกำรพนักงำนและลูกจำงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของภำครัฐใหมีประสิทธิภำพสูงขึ้นรวมทั้งปรับปรุงระบบบริหำรงำน
บุคคลใหเอ้ือตอกำรสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลของภำครัฐ 

 
นโยบำยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  กำรพัฒนำก ำลังคนกำรมีส่วนร่วมของกำรอำชีวศึกษำ 
  สภำนิติบัญญัติแหงชำติไดมีกำรลงมติเลือกให พลเอกประยุทธจันทรโอชำเปนนำยก
รัฐมนตรีซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 24 สิงหำคม 2557 เปนตนมำ โดยคณะรัฐบำลของพลเอกประยุทธ      
จันทรโอชำ  ไดมีกำรแถลงนโยบำยค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกรที่ 12 กันยำยน 
2557 ซึ่งมีแนวทำงเรื่องตำงๆ จ ำแนกเปน 11 ดำน ที่อำศัยแนวทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ   
วำดวยกำรเขำใจเขำถึงและพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริของ พระบำทสมเด็จพระเจำอยูหัวมำ        
เปนหลักส ำคัญใชปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเนนควำมพอดี พอสมพอควรแกฐำนะควำมมี
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เหตุ  มีผล  และกำรมีภูมิคุมกันมำเปนแนวคิดใชแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติฉบับที่  12 
โดยจำกแนวทำงทั้ง  11  ดำนของรัฐบำลนั้นมีขอมูลที่ เกี่ยวของกับกำรด ำเนินงำนทำงดำน
อำชีวศึกษำจะเกี่ยว    ของทั้งทำงตรงและทำงออมทั้งในดำนกำรจัดกำรศึกษำกำรจัดหลักสูตรกำร
บริกำรทำงดำนกำรศึกษำและอ่ืนๆที่เก่ียวของเพ่ือใหก ำลังคนมีปริมำณท่ีเพียงพอและศักยภำพสอดคล
องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในดำนตำงๆ  ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 
  1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมและกำรสรำงโอกำสกำรเขำถึงบริกำรของรัฐ 
   1.1) ในระยะเฉพำะหนำจะเรงสรำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยไดที่มั่นคงแกผูที่
เข้ำสูตลำดแรงงำนรวมทั้งสตรีผูดอยโอกำสและแรงงำนขำมชำติที่ถูกกฎหมำยพรอมทั้งยกระดับ
คุณภำพแรงงำนโดยใหแรงงำนทั้งระบบมีโอกำสเขำถึงกำรเรียนรูและพัฒนำทักษะฝมือแรงงำนในทุก
ระดับอย่ำงมีมำตรฐำนทั้งจะเชื่อมโยงขอมูลและกำรด ำเนินกำรระหวำงหนวยงำนของรัฐกับเอกชน
เพ่ือให้ตรงกับควำมตองกำรของพื้นที่และของประเทศโดยรวมนอกจำกนี้จะสงเสริมใหแรงงำนนอก
ระบบเขำสูระบบที่ถูกกฎหมำยมำกขึ้น 
   1.2) เตรียมควำมพรอมเขำสูสังคมผูสูงอำยุเพ่ือสงเสริมคุณภำพชีวิตและกำรมีงำน
หรือกิจกรรมที่เหมำะสมเพื่อสรำงสรรคและไมกอภำระตอสังคมในอนำคตโดยจัดเตรียมระบบกำร
ดูแลในบำน สถำนพักฟนและโรงพยำบำลที่เปนควำมรวมมือของภำครัฐภำคเอกชน ชุมชนและ
ครอบครัวรวมทั้ง พัฒนำระบบกำรเงินกำรคลังส ำหรับกำรดูแลผูสูงอำย ุ
   1.3) เตรียมควำมพรอมเขำสูสังคมที่มีควำมหลำกหลำยเนื่องจำกกำรเขำสู่
ประชำคมอำเซียน โดยสรำงควำมเขมแข็งและควำมพรอมแกแรงงำนไทยและรวมพัฒนำระบบควำม
คุมครองทำงสังคมของแรงงำนอำเซียน 
   1.4) จัดระเบียบสังคมสรำงมำตรฐำนดำนคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลให
แก่   เจำหนำที่ของรัฐและประชำชนทั่วไปโดยใชคำนิยมหลัก 12 ประกำรตำมนโยบำยของคณะ
รักษำควำมสงบแหงชำติที่ไดประกำศไวแลว 
  2) กำรศึกษำและเรียนรูกำรทะนุบ ำรุงศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.1) จัดใหมีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรูโดยใหควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำใน
ระบบและกำรศึกษำทำงเลือกไปพรอมกันเพื่อสรำงคุณภำพของคนไทยใหสำมำรถเรียนรูพัฒนำตน
ไดเต็มตำมศักยภำพประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตไดโดยมีควำมใฝรูและทักษะที่เหมำะสมเปนคนดีมี
คุณธรรมสรำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรูโดยเนนกำรเรียนรูเพื่อสรำงสัมมำชีพในพื้นที่ลดควำมเหลื่อม
ล้ ำและพัฒนำก ำลังคนใหเปนที่ตองกำรเหมำะสมกับพื้นที่ทั้งในดำนกำรเกษตรอุตสำหกรรมและ
ธุรกิจบริกำร 
  2.2) ในระยะเฉพำะหนำจะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
กำรศึกษำใหสอดคลองกับควำมจ ำเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำและปรับปรุงและ
บูรณำกำรระบบ กำรกูยืมเงินเพื่อกำรศึกษำใหมีประสิทธิภำพเพื่อเพิ่มโอกำสแกผูยำกจนหรือดอย
โอกำสจัดระบบกำร สนับสนุนใหเยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอก โรงเรียนโดยจะพิจำรณำจัดใหมีคูปองกำรศึกษำเปนแนวทำงหนึ่ง 
   
  2.3) ใหองคกรภำคประชำสังคมภำคเอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชำชนทั่วไปมีโอกำสรวมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึงและรวมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและ
กำรเรียนรูกระจำย อ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสูสถำนศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นตำม ศักยภำพและควำมพรอมโดยใหสถำนศึกษำสำมำรถเปนนิติบุคคลและ
บริหำรจัดกำรไดอยำงอิสระ และคลองตัวขึ้น 
  2.4) พัฒนำคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมกำรเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหสำมำรถมีควำมรู้
และทักษะใหมที่สำมำรถประกอบอำชีพไดหลำกหลำยตำมแนวโนมกำรจำงงำนในอนำคตปรับ
กระบวนกำรเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณำกำรควำมรูและคุณธรรมเขำดวย
กันเพ่ือให้ เอ้ือตอกำร พัฒนำผูเรียนทั้งในดำนควำมรูทักษะกำรใฝเรียนรูกำรแกปญหำกำรรับฟง 
ควำมเห็นผูอื่นกำรมีคุณธรรม จริยธรรมและควำมเปนพลเมืองดีโดยเนนควำมรวมมือระหวำงผู
เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน 
  2.5) สงเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชนเพ่ือสรำงแรงงำนที่มี
ทักษะโดยเฉพำะในทองถิ่นที่มีควำมตองกำรแรงงำนและพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให
เชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ 
  2.6) พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำม
เป็นครู  เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอนน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสม
มำใชในกำรเรียนกำรสอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อกำรเรียนรูดวยตนเองเชนกำรเรียน
ทำงไกลกำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนตนรวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะทอน
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผูเรียนเปนส ำคัญ 
  2.7) สนับสนุนกำรเรียนรูภำษำตำงประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบำนและ
วัฒนธรรมสำกลและกำรสรำงสรรคงำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสำกล เพ่ือเตรียมเขำสูเสำหลัก
วัฒนธรรมของ ประชำคมอำเซียนและเพ่ือกำรเปนสวนหนึ่งของประชำคมโลก 
  2.8) ปลูกฝงคำนิยมและจิตส ำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพเพ่ือ   
เปดพ้ืนที่สำธำรณะใหเยำวชนและประชำชนไดมีโอกำสแสดงออกอยำงสรำงสรรค 
 3) กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
  3.1) ดูแลเกษตรกรใหมีรำยไดที่เหมำะสมดวยวิธีกำรตำงๆ เชนกำรลดตนทุนกำร
ลิตกำรชวยเหลือในเรื่องปจจัยกำรผลิตอยำงทั่วถึงกำรชวยเหลือเกษตรกรรำยยอยตลอดจนถึงกำรใช
กลไกตลำดดูแลรำคำสินคำเกษตรประเภทที่รำคำผิดปกติใหสูงขึ้นตำมสมควร 
  3.2) ชักจูงใหนักทองเที่ยวตำงชำติเขำมำเที่ยวในประเทศไทยสรำงสิ่งจูงใจและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกที่เกื้อกูลตอบรรยำกำศกำรทองเที่ยวสงเสริมกำรทองเที่ยวที่ครอบคลุมแหลง   
ทองเที่ยวอันมีลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดเปนกลุมไดเชนกลุมธรรมชำติ ประวัติศำสตร
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญำทองถิ่นและสุขภำพเชนน้ ำพุรอนธรรมชำติทั้งจะใหเชื่อมโยง กับผลิตภัณฑ์
ที่พัฒนำจำกวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งพัฒนำแหลงทองเที่ยวในประเทศทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวเดิมและ
แหลงทองเที่ยวใหมโดยเนนกำรใหควำมรูและเพ่ิมมำตรฐำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กำร
ควบคุมสินคำและบริกำรใหมีคุณภำพรำคำเปนธรรมตลอดจนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในดำนตำงๆ แก
นักทองเที่ยว 
  3.3) ในระยะยำวพัฒนำโครงสรำงพ้ืนฐำนดำนกำรขนสงและคมนำคมดำนคมนำ
คมทำงบก เพื่อลดเวลำในกำรเดินทำงของประชำชนและเพื่อใหมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นเพ่ือตั้งฐำนให
รัฐบำล     
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ตอไปท ำตอไดทันที ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกำร พัฒนำนิคมอุตสำหกรรมกำรบินของประเทศกำร  
ซอมบ ำรุงอำกำศยำนและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรใหบริกำรขนสงทำงอำกำศใหมีคุณภำพ
ไดมำตรฐำนในระดับสำกลและดำนกำรคมนำคมทำงน้ ำ  โดยพัฒนำกำรขนสงสินคำทำงล ำน้ ำและ
ชำยฝงทะเลเพ่ือลดตนทุนระบบโลจิสติกสของประเทศตลอดจนผลักดันใหทำเรือในล ำน้ ำ เจำพระยำ
และ ปำสักมีกำรใชประโยชนในกำร ขนสงสินคำภำยในประเทศและเชื่อมโยงกับทำเรือแหลมฉบัง
รวมทั้งกำรขุดลอกรองน้ ำลึก 
  3.4)  ในดำนเกษตรกรรมด ำเนินกำรใน๒เรื่องใหญคือ กำรปรับโครงสรำงกำรผลิต     
สินคำ เกษตรใหสอดคลองกับควำมตองกำรดวยวิธีกำรตำงๆ เชนกำรแบงเขตเพื่อปลูกพืชผลแตละ
ชนิดและกำรสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคำเกษตรเพ่ิมบทบำทในฐำนะผูซื้อ
พืชผลจนถึงกำรแปรรูปและกำรสงออกไดแลวแตกรณีเพื่อใหสหกรณเปนผูคำขำยสินคำเกษตรรำย
ใหญอีกรำยหนึ่งซ่ึงจะชวยคำนอ ำนำจของกลุมพอคำเอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีควำมสมดุลมำกข้ึน 
  3.5) ในดำนอุตสำหกรรมสงเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคลองกับ
ศักยภำพพ้ืนฐำนของประเทศเชนสงเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแตตนน้ ำจนถึง
ปลำยน้ ำโดยกำรพัฒนำ วัตถุดิบและกระบวนกำรผลิตใหมีคุณภำพไดมำตรฐำนและเปนมิตร  กับสิ่ง
แวดลอมสงเสริมกำรพัฒนำ นวัตกรรมเพื่อสรำงมูลคำเพิ่มใหแกอำหำรไทยบนฐำนควำมรูควำมคิด    
สรำงสรรคและภูมิปญญำ    สงเสริม กำรวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคำสินคำเกษตรและแกไขป
ญหำที่ส ำคัญของประเทศเปนตน     สงเสริม อุตสำหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงสงเสริมอุตสำหกรรม
ที่ใชกำรออกแบบและสรำงสรรคและ     สงเสริม อุตสำหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือ
ปรับกระบวนกำรผลิตสูระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ 
  3.6) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผูประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอม
ให้เขมแข็ง สำมำรถแขงขันไดอยำงมีประสิทธิภำพโดยกำรเพ่ิมองคควำมรูในดำนกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค
กรปรับโครงสรำง  กลไกกำรสนับสนนุและกำรขับเคลื่อนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอม        
ให้เปนระบบและมีเอกภำพที่ชัดเจนทั้งในดำนกำรเขำถึงแหลงเงินทุนและบริกำรทำงกำรเงินและกำร
ลงทุนส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด ยอมกำรพัฒนำผลิตภัณฑและบริกำรกำรตลำดและ
โอกำสในกำรลงทุนในตำงประเทศ 
  3.7) สงเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่ม
ขับเคลื่อนไดอยำงจริงจังซึ่งจะท ำใหทุกภำคเศรษฐกิจกำวหนำไปไดทันโลกและสำมำรถแขงขันในโลก
สมัยใหมได ซึ่งหมำยรวมถึงกำรผลิตและกำรคำผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑฮำรดแวร ผลิต
ภัณฑซอฟตแวร อุปกรณสื่อสำรดิจิทัลอุปกรณโทรคมนำคมดิจิทัลและกำรใชดิจิทัลรองรับกำรให
บริกำรของภำคธุรกิจกำรเงิน และธุรกิจบริกำรอ่ืนๆ โดยเฉพำะอยำงยิ่งภำคสื่อสำรและบันเทิง
ตลอดจนกำรใชดิจิทัลรองรับกำรผลิตสินคำ อุตสำหกรรมและกำรพัฒนำเศรษฐกิจสรำงสรรค
ปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหนวยงำนที่รับผิดชอบ โดยตรงใหดูแลและผลักดันงำนส ำคัญของ
ประเทศชำติในเรื่องนี้และจะจัดใหมีคณะกรรมกำรระดับชำติ เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อยำงจริงจัง 
 4) กำรสงเสริมบทบำทและกำรใชโอกำสในประชำคมอำเซียน 
  4.1) เรงสงเสริมควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจกำรคำกำรลงทุนในภูมิภำคอำเซียน
และขยำยควำมรวมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบำนโดยใชประโยชนจำกโครงขำยคมนำคม
ขนสงและโทรคมนำคมที่เชื่อมโยงระหวำงกันของอำเซียนระบบกำรออกใบรับรอง/ใบอนุญำตผำน
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ระบบอิเล็กทรอนิกสกำรท ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกันในอำเซียนรวมทั้งกำรสนับสนุนกำรใช้ 
ประโยชนจำกควำมตกลงทำงกำรคำกำรลงทุนภำยใตกรอบควำมรวมมือในระดับทวิภำคีและพหุ
ภำคีที่มีผลใชบังคับแลว เรงขยำยกำรจัดท ำขอตกลงกำรยอมรับรวมกันของสินคำดำนกำรตรวจสอบ
และรับรองมำตรฐำนโดยให ควำมส ำคัญตอสินคำที่ประเทศไทยมีศักยภำพสูงโดยเฉพำะกลุมสินคำ
อุปโภคและบริโภครวมถึงกำรปรับ กฎเกณฑกำรคำและระบบพิธีกำรศุลกำกรใหสะดวกลดขั้นตอน 
ตำงๆหรือยกเลิกขั้นตอนบำงเรื่องและปรับระบบภำษีและกำรอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆเพ่ือดึงดูดให
มีกำรคำกำรลงทุนของภูมิภำค ไดในที่สุด 
  4.2) พัฒนำศักยภำพในกำรแขงขันของผูประกอบกำรไทยทุกระดับโดยสอด   
คลองกับขอตกลง ในกำรเคลื่อนยำยในดำนสินคำบริกำรกำรลงทุนแรงงำนฝมือและปจจัยกำรผลิตต
ำงๆ         ทีเ่ปดเสรีมำกขึ้นโดยเฉพำะกลุมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอมของไทยใหสำมำรถแข
งขันไดรวมทั้งสำมำรถด ำเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบกำรในประเทศสมำชิกอำเซียนเพื่อน ำไปสูควำม
เชื่อมโยงกับหวงโซอุปทำน ตลำดโลกไดโดยเฉพำะอยำงยิ่งฐำนกำรผลิตสินคำหลำยชนิดและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยไดเขำไป ลงทุนขยำยฐำนกำรผลิตในประเทศอื่นในอำเซียนมำเปนเวลำนำน
แลวตลอดจน    กลุมกำรผลิตที่ผปูระกอบกำรของไทยเตรียมที่จะขยำยฐำนกำรผลิตเพิ่มเติมอีกหลำย
ชนิดซึ่งชวยใหประเทศไทยมีฐำน กำรผลิตสินคำคุณภำพหลำกหลำยเพื่อขำยในตลำดตำงๆ  ไดมำก
ขึ้นทั้งในอำเซียนและในตลำดโลกและเปนกำรชวยเหลือประเทศเพ่ือนบำนในกระบวนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม 
  4.3) พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเขำสูประชำคมอำเซียน
ทั้งแรงงำน วิชำชีพแรงงำนมีทักษะและแรงงำนไมมีทักษะโดยกำรเรงรัดและขยำยผลกำรใชระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพให เกิดผลในทำงปฏิบัติโดยค ำนึงถึงควำมเปนเอกภำพกับระบบมำตรฐำนฝมือแรงงำน
และมำตรฐำนวิชำชีพใน 8 กลุมที่มีขอตกลงกำรเปดเสรีในอำเซียนควบคู่ ไปกับกำรวำงแผนดำนกำร
ผลิตใหเพียงพอกำรยกระดับ ฝมือแรงงำนในกลุมอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพและอุตสำหกรรมที่ใช
แรงงำน         เขมขนกำรสงเสริมกำรพัฒนำ ระบบกำรทดสอบมำตรฐำนฝมือแรงงำนเพ่ือใชในกำร
ประเมินคำจำงแรงงำน 
  4.4) เรงพัฒนำควำมเชื่อมโยงดำนกำรขนสงและระบบโลจิสติกสภำยใน        
อนุภูมิภำคและภูมิภำค อำเซียนโดยเรงขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรพัฒนำควำมรวม
มือทำงเศรษฐกิจนอนุภูมิภำคลุมแมน้ ำโขง 6 ประเทศ(GMS) แผนพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝำย
อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย(IMT-GT) แผนควำมรวมมือทำงเศรษฐกิจอิระวดี-เจำพระยำ-แมโขง
(ACMECS) แผนควำมรวมมือแหง อำวเบงกอล ส ำหรับควำมรวมมือหลำกหลำยสำขำวิชำกำรและ
เศรษฐกิจ(BIMSTEC) และแผน           แมบทควำมเชื่อมโยงใน อำเซียนซึ่งจะชวยสนับสนุนให
ควำมเชื่อมโยงดำนกำรขนสงและระบบโลจิสติกสในอำเซียนสัมฤทธิ์ผลได อยำงเปนรูปธรรม 
  4.5) พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจำกกำรพัฒนำดำนกำรคำชำยแดนและ
โครง  ขำยกำร คมนำคมขนสงบริเวณประตูกำรคำหลักของประเทศเพ่ือรองรับกำรเชื่อมโยง
กระบวนกำรผลิตและกำรลงทุนขำมแดนโดยปรับปรุงโครงขำยระบบถนนพัฒนำระบบ National 
Single Window(NSW) และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำและกำรขนสงสินคำขำมแดนอยำงต
อเนื่องโดยในระยะแรกให้ ควำมส ำคัญกับดำนชำยแดนที่ส ำคัญ 6 ดำน ไดแก ปำดังเบซำรสะเดำ
อรัญประเทศแมสอดบำนคลองลึกและบำนคลองใหญซึ่งจะท ำใหระบบขนสงและโลจิสติกสสำมำรถ
เชื่อมโยงกับประเทศ 
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เพ่ือนบำนไดอยำงมีประสิทธิภำพและรองรับปริมำณกำรเดินทำงและกำรขนสงที่คำดวำจะเพ่ิมขึ้น
จำกกำรเขำสูประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 5) กำรพัฒนำและสงเสริมกำรใชประโยชนจำกวิทยำศำสตรเทคโนโลยีกำรวิจัยและ
พัฒนำและนวัตกรรม 
   5.1) เรงเสริมสรำงสังคมนวัตกรรมโดยสงเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่ 
เชื่อมโยงระหวำงวิทยำศำสตรเทคโนโลยีวิศวกรรมศำสตรและคณิตศำสตรกำรผลิตก ำลังคนในสำขำ
ที่ขำดแคลนกำรเชื่อมโยงระหวำงกำรเรียนรูกับกำรท ำงำนกำรใหบุคลำกรดำนกำรวิจัยของภำครัฐ
สำมำรถไปท ำงำนในภำคเอกชนและกำรใหอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดยอมมีชองทำงได
เทคโนโลยีโดยควำมรวมมือจำกหนวยงำนและสถำนศึกษำภำครัฐ 
  5.2) สงเสริมใหโครงกำรลงทุนขนำดใหญของประเทศ เชน ดำนพลังงำนสะอำด
ระบบรำง ยำนยนตไฟฟำกำรจัดกำรและขยะใชประโยชนจำกผลกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำและ
นวัตกรรมของไทยตำมควำมเหมำะสมไมเพียงแตจะใชเทคโนโลยีจำกตำงประเทศสงเสริมกำรใช
เครื่องมือวัสดุ และสินคำอ่ืนๆ ท่ีเปนผลจำกกำรวิจัยและพัฒนำภำยในประเทศในวงกวำงโดยจัดใหมี
นโยบำยจัดซื้อจัดจำงของภำครัฐที่อ ำนวยเพื่อสรำงโอกำสกำรพัฒนำเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่
จ ำเปนจะ  ตองจัดซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจำกตำงประเทศจะใหมีเงื่อนไขกำรถำยทอด
เทคโนโลยีเพ่ือใหสำมำรถพ่ึงตนเองไดในอนำคตดวย 
ยุทธศำสตรกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนของประเทศในชวงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่
สอง(พ.ศ.2552– 2561) 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำในฐำนะฝำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรรวม
ภำครัฐและ เอกชนเพ่ือวำงแผนผลิตและพัฒนำก ำลั งคน (กรอ .ศธ .)ไดด ำเนินกำรศึกษำ
เอกสำรรำยงำน และผลกำรวิจัยที่ เกี่ยวของในชวง 5 ปที่ผำนมำ (พ .ศ .2557-2551) รวมทั้ง
ด ำเนินกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรศึกษำควำมตองกำรก ำลังคนเพื่อวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
ของประเทศโดยมูลนิ ธิ  สถำบันวิจัย เพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) กำรสังเครำะห
เอกสำรรำยงำนกำรวิจัยและยกรำง ยุทธศำสตรและมำตรกำรดำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนเสนอ
คณะกรรมกำรรวมภำครัฐ และเอกชนเพ่ือวำงแผนผลิตและพัฒนำก ำลังคน (กรอ.ศธ.) กำรสัมมนำ
รับฟงควำมคิดเห็นรำงยุทธศำสตรปรับปรุงแกไขและน ำเสนอตอสภำกำรศึกษำคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
21 ธันวำคม 2553 โดยมีมติ เห็นชอบในหลักกำรยุทธศำสตรกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนของ
ประเทศในชวงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ในทศวรรษที่สอง พ .ศ. 2552-2561 เพ่ือใหหนวยงำนที่เกี่ยว   
ของน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใหเกิดผลในทำงปฏิบัติ   ตอไปโดยก ำหนดวิสัยทัศน์เปำหมำย กรอบ
กำรด ำเนินงำนและยุทธศำสตรส ำคัญ ดังนี้ 

 1. วิสัยทัศน 
 ระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนของประเทศมีควำมสอดคลองกับควำมตอง

กำรและมี ประสิทธิภำพในกำรเสริมสรำงกำรพัฒนำประเทศอยำงยั่งยืนสำมำรถแขงขันไดกับนำนำ
ประเทศ โดยควำมรวมมือของทุกภำคสวน 
  2. เป้ำหมำยปี พ.ศ.2561 
 2.1 มีกรอบคุณวุฒิแหงชำติ(NationalQualificationFramework:NQF) และมี
กำรพัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนตำมกรอบคุณวุฒิแหงชำติ 
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 2.2 มีกำรจัดตั้ งสถำบันคุณวุฒิ วิชำชีพ เพื่ อกำรรับรองสมรรถนะควำมรู
ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
 2.3 ขยำยกำรศึกษำระบบทวิภำคีสหกิจศึกษำและกำรฝกงำนใหมำกขึ้นโดยมี      
สัดสวนผเูรียนในระบบทวิภำคีและสหกิจศึกษำเปนรอยละ 30 ของผูเรียนอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
 2.4 สัดสวนผูเรียนอำชีวศึกษำเพ่ิมขึ้นโดยมีสัดสวนผูเรียนอำชีวศึกษำ : สำมัญ
ศึกษำ ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยเปน 60:40 
 2.5 ก ำลังแรงงำนที่มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำขึ้นไปเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 65 
และมีสมรรถนะทำงวิชำชีพตำมมำตรฐำน 
 2.6 ผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 ตอปตั้งแตป 2554 

 3. กรอบกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนโดย 
 3.1 ก ำหนดทิศทำงควำมตองกำรก ำลังคนและสรำงระบบควำมรวมมือจำกทุก
ภำค  สวน ทั้งกลุมอำชีพสมำคมวิชำชีพสถำนประกอบกำร/องคกรผูใชสถำบันกำรศึกษำศูนยฝกอำ
ชีพ/ผูผลิต 
 3.2 พัฒนำกรอบคุณวุฒิแหงชำติเพ่ือรับรองควำมรูเชิงวิชำกำรสมรรถนะวิชำชีพ
ของผูส ำเร็จกำรศึกษำในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำและคุณวุฒิวิชำชีพพรอมจัดตั้งองคกรเพ่ือ
รับรอง สมรรถนะกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนอำชีพตลอดจนพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพครูอำจำรยผู
บริหำร และสถำบันกำรศึกษำ 
 3.3 พัฒนำระบบกำรเตรียมควำมพรอมกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพเพ่ือจูง
ใจให ผูเรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัดควำมสนใจควำมตองกำรของตนเองตลำดแรงงำนและ
ยุทธศำสตร พัฒนำประเทศ 
 3.4 พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเนนกำรฝกปฏิบัติจริงเพ่ือเรียนรูในงำน
อำชีพโดย ขยำยระบบทวิภำคีสหกิจศึกษำและกำรฝกหัดงำนอำชีพรวมทั้งสนับสนุนกำรท ำงำนควบคู
กำรเรียน เพ่ือสงเสริมกำรใฝเรียนรูตลอดชีวิต 
 3.5 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนเปำหมำยและกรอบกำรด ำเนินงำนดังกลำวจึงได
ก ำหนด ยุทธศำสตรและมำตรกำรดังนี้ 

  ยุทธศำสตร์ที ่1 : ปฏิรูปกำรเรียนรูดำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ  
  ยุทธศำสตรที่ 2 : พัฒนำคุณภำพก ำลังคนทุกระดับ 
  ยุทธศำสตรที ่3 : เรงผลิตและพัฒนำก ำลังคนดำนอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตรที่ 4 : ผลิตและพัฒนำก ำลังคนดำนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้ง   สำขำขำดแคลนและจ ำเปนตอกำรพัฒนำ
ประเทศ 

ยุทธศำสตรที่ 5 : พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของก ำลังแรงงำน 
ยุทธศำสตรที่ 6 : เสริมสรำงควำมยั่งยืนใหกับภำคกำรผลิตและบริกำรที่

เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำก ำลังคน 
ยุทธศำสตรที ่7 : เสริมสรำงควำมเขมแข็งของครูคณำจำรยและผูบริหำร 
ยุทธศำสตรที่ 8 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรใหมีประสิทธิภำพ 
ยุทธศำสตรที่ 9 : สรำงระบบควำมรวมมือและเครือขำยในกำรผลิตและ

พัฒนำก ำลังคน 
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นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  

รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กล่ำวว่ำ ขอปวำรณำตัวที่จะท ำงำนร่วมกัน
กับทุกท่ำนในกระทรวงศึกษำธิกำร โดยขอเชิญชวนผู้บริหำรทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค หลับตำ
นึกย้อนอดีตเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรำ จนเป็นเหตุให้รัฐบำลชุดนี้เข้ำมำท ำงำน ถือว่ำ
เป็นกำรเข้ำมำในสภำวกำรณ์ที่ไม่ปกติ เพ่ือมำยุติควำมขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของ
กำรศึกษำนั้น ถือว่ำเป็นพ้ืนฐำนของกำรปฏิรูปในทุกเรื่อง เริ่มจำกกำรปฏิรูป 11 ด้ำนของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ เพรำะกำรปฏิรูปกำรศึกษำจะเป็นพ้ืนฐำนของควำมยั่งยืนในกำรปฏิรูปประเทศซึ่ง 
ต้องใช้ เวลำนำนและมีแผนงำนทั้ งในระยะเร่งด่ วน ระยะปำนกลำง ระยะยำว  งำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำรจึงต้องมีแผนปฏิรูปทั้ง 3 ระยะเช่นกันด้วย  ดังนั้นขอให้ทุกคนตระหนักว่ำห้วง
เวลำนี้ไม่ใช่ห้วงเวลำปกติที่ทุกคนจะท ำงำนแบบปกติ แต่ต้องท ำงำนแข่งกับเวลำ ขอให้ละทิ้งควำม
ขัดแย้งและหันมำมองนักเรียนตัวน้อยๆ ซึ่งก็คือลูกหลำนของเรำ เพ่ือปฏิรูปงำนด้ำนกำรศึกษำ อันจะ
ส่งผลให้ลูกหลำนของเรำมีชีวิตที่สดใสและสำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศได้   ต่อ จำกนี้ อำจจะ
ต้องรบกวนเวลำทุกคนมำกขึ้น เพรำะมีงำนเร่งด่วนที่จะต้องท ำ มีงำนที่ต้องกำรผลลัพธ์มำกขึ้นและ
เร็วขึ้น โดยภำยหลังรับฟังนโยบำยแล้ว ขอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรแปลงนโยบำยไปสู่แผนงำนใน
ขอบเขตควำมรับผิดชอบของตนเอง 

จุดเน้นและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 2 ส่วน 

1. กระแสพระรำชด ำรัสเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

  “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
 “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ ำใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่ง

กว่ำ ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ำกว่ำ” 
 “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท ำร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่ำของควำมสำมัคคี” 

 2. นโยบำยนำยกรัฐมนตรี 
1) ท ำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภำยในเดือนกันยำยน 2559 ให้มำกท่ีสุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบำล

ต่อไป 
2) ประชำชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภำพ 
3) ปรับ ลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็นของกระทรวงศึกษำธิกำรลง 
4) เร่งปรับหลักสูตร/ต ำรำแต่ละกลุ่มให้เหมำะสม กำรพิมพ์ต ำรำต้องคุ้มรำคำ 
5) ผลิตคนให้ทันกับควำมต้องกำรของประเทศ จบแล้วต้องมีงำนท ำ เข้ำท ำงำน AEC ให้ทัน

ปีนี้ ช่วยแก้ไขปัญหำว่ำงงำน และปัญหำสังคมได้ 
6) ปรับหลักสูตร ท ำให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีควำมสุข 
7) ใช้สื่อกำรสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้กับเด็ก 
8) ลดควำมเหลื่อมล้ ำ จัดกำรศึกษำให้ทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 
9) น ำระบบ ICT เข้ำมำใช้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรมและกว้ำงขวำง 
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
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นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
  1. นโยบำยทั่วไป 

1.1 กำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรเริ่มใหม่ 
-  ต้องเข้ำใจจุดหมำยว่ำท ำเพ่ืออะไร 
-  ต้องวำดภำพงำนลงในรำยละเอียดให้เห็นว่ำ อะไรคืองำนหลัก  แล้วมี

งำนรองอะไรบ้ำงที่ต้องท ำเพ่ือให้บรรลุงำนหลัก อะไรที่ต้องท ำก่อน 
อะไรที่ ต้องท ำท่ีหลัง 

-  ต้องมีฐำนข้อมูลที่แน่น เช่น จะผลิตนักศึกษำอำชีวะ ต้องรู้ว่ำตลำด
ต้องกำรสำขำอะไรบ้ำง แต่ละสำขำ ต้องกำรกี่คน ฐำนข้อมูลที่ดีจะท ำ
ให้กำรวิเครำะห์แม่นย ำ 

1.2 กำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
-  หำปัญหำที่ผ่ำนมำท ำไมท ำไม่ส ำเร็จ เช่น ปัญหำอยู่ที่อำยุของนักเรียน 

ปัญหำอยู่ที่ครู ปัญหำอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหำอยู่ที่สภำวะแวดล้อม เพรำะ
บำงครัง้ไม่สำมำรถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว 

1.3 แผนงำน/โครงกำรพระรำชด ำริ 
-  โครงกำรอะไรบ้ำงที่กระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ

โดยตรง 
-  โ ค ร ง ก ำ ร ไห น  เป็ น ด ำ ริ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ ใ ด  ท ำ แ ล้ ว  แ ล ะ

กระทรวงศึกษำธิกำรให้กำรสนับสนุนอย่ำงไร 
1.4 งบประมำณ 

- โดยเฉพำะงบลงทุนให้วำงแผนโครงกำรในงบลงทุนในไตรมำสแรกมำเลย 
-  กำรเสนองบกลำงให้เฉพำะที่จ ำเป็นเท่ำนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กำรท ำ

แผนงำนโครงกำรบำงอย่ำงไม่ต้องใช้งบประมำณใช้งบปกติท่ีได้รับ และ
กำรปรับแผนงำนที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ 

-  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
-  ในงำนบำงโครงกำรต้องมีกำรบูรณำกำรงบประมำณข้ำมแท่ง ก่อนไป

บูรณำกำรกับส ำนักงบประมำณ 
1.5  เน้นกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กร 

-  จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นระบบ น ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย 
(กำรประชุมทำงไกล โปรแกรมไลน์ ฯลฯ) เพ่ือใช้ในกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจในองค์กร สำมำรถถ่ำยทอดค ำสั่งไปยังหน่วยรองได้อย่ำงถูกต้อง
และรวดเร็ว สำมำรถรำยงำนเหตุกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็ว 

-  ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนกำรประชำสัมพันธ์ ทั้งเสมำสนเทศ และ
ประชำสนเทศ 

1.6 อ ำนวยกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
 -  เช่น กำรเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผู้บริหำรถูกกล่ำวหำ , 

กำรรวมตัวกันต่อต้ำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นักเรียนปวดท้องอำเจียน
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ยกชั้นโรงเรียนถูกขู่วำงระเบิด เกิดวำตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยไปก ำหนด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (อำจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือท ำกำรซักซ้อม) 
อย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียด 

-  ใครต้อง Take Action 
-  กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ระยะสั้น และระยะยำวท ำอย่ำงไร 
-  กำรรำยงำนด่วน ฯลฯ 

1.7 กำรร่วมมือกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคม 
-  ให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ำมำร่วมก ำหนด 

หลักสูตร 
-  กำรรับนักเรียนเข้ำไปท ำงำนขณะที่ยังศึกษำอยู่ กำรรับนักเรียนเมื่อจบ

กำรศึกษำ 
1.8 จะให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำคและเขตพ้ืนที่ต่ำงๆ ของแต่ละ

แท่งเข้ำท ำงำน 
-  ทบทวนบทบำทหน้ำที่ 
-  สิ่งใดที่ต้องรู้ และยังไม่รู้ 
-  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพอเพียงหรือไม่ 

1.9 โครงกำรจัดอบรมสัมมนำ ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้ำร่วมกำรสัมมนำ 
-  ผลลัพธ์ที่ต้องกำร เนื้อหำต้องสัมพันธ์กับเวลำ 

1.10 ยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร 
1.11 ให้มีกำรน ำ ICT เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนในกระทรวงอย่ำงกว้ำงขวำง 

-  ปัจจุบัน ได้ด ำเนินกำรศูนย์ศึกษำทำงไกล (DL Thailand) ให้บูรณำกำร
เข้ำกับสถำนีวิทยุเพ่ือกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร (ETV) และ
เครือข่ำยของอุดมศึกษำโดยใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร เพ่ือใช้ในกำร
จัดกำรศึกษำ กำรเสมำสนเทศ และกำรประชำสนเทศ 

1.12. ให้ควำมส ำคัญกับเทคนิคกำรสอนและกำรสื่อ 
1.13. ให้ควำมส ำคัญกับบรรยำกำศในกำรท ำงำน 

-  ให้ควำมส ำคัญกับกำรประดับธงประจ ำพระองค์ของพระรำชวงศ์ไทย 
และธงชำติไทยในหน่วยงำนและสถำนศึกษำต่ำงๆ 

-  ควำมสะอำดในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนที่ 
-  กำรรักษำควำมปลอดภัย 
-  แผนเผชิญเหตุ 

1.14. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เก่ียวกับกำรเรียนกำรสอนของครู 
-  เพ่ือให้ครูมีเวลำทุ่มเทให้กับกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนอย่ำงจริงจัง 

1.15. กำรประเมินเพ่ือควำมก้ำวหน้ำต้องสอดคล้องกับผลกำรพัฒนำผู้เรียน ทั้ง
ควำมรู้และคุณลักษณะและทักษะชีวิต 

1.16. กำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ อำทิ 
-  โครงกำรเร่งรัดกำรขับเคลื่อนตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ โดยเฉพำะโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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1.17. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เก่ียวกับกำรเรียนกำรสอน กำรน ำเด็กนักเรียน ครู ออก

นอกห้องเรียน 
-   สำมำรถด ำเนินกำรได้ หำกเป็นกำรทัศน  ศึกษำหรือเสริมสร้ำง

ประสบกำรณ์ เช่น ร ำอวยพร กำรแสดง 
-   ไม่มีนโยบำยให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหำร 

  
  นโยบำยด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ) 

1. กำรเปลี่ยนค่ำนิยมอำชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมำเข้ำสู่ระบบอำชีวะ
มำกยิ่งขึ้น 

     - ทวิศึ กษำ เป็ นกำรจัดกำรศึกษำของส ำนั กงำนคณ ะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ร่วม กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) และส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  จบแล้วได้วุฒิกำรศึกษำ 2 ใบ 
สำมำรถออกไปประกอบอำชีพ 

     - ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร เป็นกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงสถำน
ประกอบกำรและสถำนศึกษำ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบกำรศึกษำ
แล้ว สำมำรถประกอบอำชีพได้ทันที 

     - กำรลดเรื่องกำรทะเลำะวิวำท เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัย 
     - ให้ควำมสนใจกับนักศึกษำทุกคนอย่ำงทั่วถึง 
     - ให้โอกำสนักศึกษำเข้ำฝึกงำนในสถำนประกอบกำร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงนิสัยใน

กำรรักกำรประกอบอำชีพ กำรตรงต่อเวลำ ควำมอดทน  ควำมมั่นใจตนเอง และมองถึง
อนำคตข้ำงหน้ำ 

   2. กำรท ำให้วิทยำลัยอำชีวะมีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
- ให้มีกำรจัดกำรศึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ 
- กำรจัดกำรศึกษำด้ำนปิโตรเคมี 
- กำรท่องเที่ยว โรงแรม อำหำร มัคคุเทศก์ 
- กำรจัดหลักสูตรเพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศด้ำนสำธำรณูปโภค และอ่ืนๆ 

เช่น กำรเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับระบบรำง หลักสูตรกำรซ่อมแซมยุทโธปกรณ์  และ
หลักสูตรเกี่ยวกับกำรบิน 

3. จัดกำรศึกษำอำชีวะมำตรฐำนสำกล 
      - กำร จัดกำรอำชีวศึกษำอำเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอำเซียน รวมทั้งจีน 

ญี่ ปุ่ น  เก ำห ลี  แ ล ะ ยุ โ ร ป บ ำ งป ร ะ เท ศ ได้ แ ก่  อั ง ก ฤ ษ  เด น ม ำ ร์ ก  เย อ ร มั น 
 

นโยบำยด้ำนกำรอุดมศึกษำ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ) 
   1. ก ำหนดบทบำทกำรผลิตนักศึกษำให้ชัดเจน ตำมควำมถนัดและควำมเป็นเลิศ

ของแต่ละสถำบัน เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อน 
2. Outcome ที่สถำบันอุดมศึกษำควรมี เช่น กำรวิจัยพัฒนำจนเกิดเป็นนวัตกรรม

ทีเ่กิดจำกทรัพยำกรท้องถิ่น เพิ่มมูลค่ำกำรส่งออกของประเทศ 
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           3. สถำบันอุดมศึกษำในพ้ืนที่ ท ำหน้ำที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่โรงเรียนในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
1. กำรแก้ไขปัญหำเด็กประถม อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได ้

- ปรับปรุงวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น กำรสอนแบบแจกลูก
สะกดค ำโดยใช้แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำร สมอง (BBL) 

- ก ำหนดเป้ำหมำยให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่ำน
คล่องเขียนคล่อง เป็นต้น 

2. กำรดูแลเด็กออกกลำงคัน 
- กำรดูแลเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ เช่น  ต้องมีฐำนข้อมูลเรื่องนี้ 

หำกเด็กจบออกไปต้องมีระบบติดตำมดูแล และหำกเด็กออกไปท ำงำนที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียน
ต่อในสถำนศึกษำของ กศน. 

3. ปรับปรุงหลักสูตร 
- กำรลดเวลำเรียน ลดกำรบ้ำนนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุข แต่ไม่ใช่

เวลำเหลือแล้วไปจัดกิจกรรมที่เพ่ิมภำระหรือเพ่ิมกำรบ้ำนให้นัก เรียนอีก 
- ไม่ใช่กำรเรียนเพื่อมำสอบอย่ำงเดียว 

- ต้องสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมำกกว่ำ
ท่องจ ำ 

4. กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก 
- กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 
- ใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLIT) อย่ำงจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุน

โรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทำงที่มีคุณภำพ 
5. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
- ใช้โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกล DLTV และผ่ำน ICT ด้วย DLIT 

6. กำรประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน 
- กำรประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน หำควำมสมดุล  ระหว่ำงกำรควบคุมคุณภำพ

กำรศึกษำกับภำระงำนของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุงกำรคัดสรรครู ผู้บริหำร กำร
ประเมินวิทยฐำนะให้เหมำะสม อำจจัดโมบำยทีมจำกส่วนกลำง เพ่ือลดภำระครูหรือน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วย 
7. กำรดูแลรักษำสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 

- ควรจัดให้มีระบบในกำรดูแลรักษำสิ่งของทั้งหมดอย่ำงแน่นหนำ  ไม่ว่ำจะเป็นอำคำร 
สถำนที่ ยำนพำหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่ำงๆ ประกอบด้วย  

1) ระบบกำรจัดหำ-แจกจ่ำย โดยจะต้องมีตรรกะ-มีเหตุมีผลในกำรแจกจ่ำย ไม่ใช่
แจกจ่ำยตำมควำมเสน่หำ จะท ำให้เกิดกำรเลียแข้งเลียขำกัน เป็นเรื่องที่ไม่ด ี

 2) ระบบกำรซ่อมบ ำรุง ควรตั้งทีมเฉพำะขึ้นมำเพ่ือบ ำรุงดูแลรักษำอย่ำงต่อเนื่องทุก
วงรอบกำรใช้งำน พร้อมทั้งมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจด้วย โดยเฉพำะยำนพำหนะจะต้องมี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้กำรบ ำรุงรักษำมีควำมต่อเนื่อง  
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3) กำรจ ำหน่ำย เพ่ือที่จะได้จัดซื้อทดแทน 
8. กำรดูแลเรื่องสวัสดิกำร 

  -  ให้ควำมส ำคัญกับกำรบรรจุ โยกย้ำย เลื่อนต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 
-  กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูจ ำนวนกว่ำล้ำนล้ำนบำท ขณะนี้ได้มีกำรวำงแนวทำงและ

จัดระบบแก้ไขปัญหำเรื่องนี้ร่วมกับธนำคำรออมสิน แล้ว จึงขอฝำกให้ครูใช้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน 
ขอให้ครูพยำยำมลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้จ่ำยให้กับ
ลูกกหลำนของตัวเองด้วย 

9. กำรขยำยโครงกำรธนำคำรขยะในสถำนศึกษำ 
-   ปลูกฝังกำรคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษำในทุก

ระดับกำรศึกษำและทุกสังกัด 
-   ขยำยโครงกำรธนำคำรขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 38,000 แห่งทั่วประเทศ 

โดยมอบ สพฐ.ศึกษำรำยละเอียดเพ่ือหำแนวทำงขยำยโครงกำรธนำคำรขยะให้
ครบทุกโรงเรียนภำยในปี  2558 

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย) 

  1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และส่งเสริมให้ประชำชนที่พลำด
โอกำสทำงกำรศึกษำในระบบโรงเรียน 

 - ทั้งในระดับประถมศึกษำถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  2. เร่งสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 

- โดยจัดโครงกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำยของ
ส ำนักงำน กศน. เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

- เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
  4. ด ำเนิน กำรปลูกฝังและสร้ำงอุดมกำรณ์ให้นักศึกษำ กศน.และประชำชน  มีควำม

ตระหนักในควำมเป็นชำติ กระตุ้นให้เกิดควำมรักชำติ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
 5. ก ำหนดให้ กศน.ต ำบล เป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรเชื่อมประสำนระหว่ำง บ้ำน 

วัด โรงเรียน 
 6. พัฒนำคนทุกช่วงวัย 

- โดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่ที่
สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต 

แนวทำงกำรท ำงำน 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้แนวทำงกำรท ำงำน 3 ลักษณะ เพ่ือ
ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำข้ำงต้นทั้งหมด ได้แก่ 



~ 24 ~ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

- ท ำงำนแบบ Hit the Point กล่ำวคือ งำนทุกงำนต้องฉีกปัญหำให้ขำด ตีโจทย์ให้แตก 
ตลอดจนหำกิจเฉพำะและกิจแฝงให้เจอ เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหำได้ตรงจุด 

- ท ำงำนแบบ Dynamic หมำย ถึงกำรขับเคลื่อนงำนตลอดเวลำ หยุดไม่ได้ เมื่อมีกำรสั่งงำน
ไปแล้ว จะไม่หยุดนิ่งอย่ำงแน่นอน จะขับเคลื่อนงำน ดูแล และช่วยแก้ปัญหำ หำกงำนนั้นต้องข้ำม
แท่ง ก็จะต้องข้ำม อย่ำไปหยุดและจะไม่มีหยุด 

- ท ำงำนแบบ Lively คือ กำรท ำงำนแบบมีชีวิตจิตใจ ซึ่งกำรจะท ำงำนแบบนี้ได้ ผู้ร่วมงำน
ต้องมีควำมเข้ำใจเนื้องำนตรงกับเรำ จึงพยำยำมที่จะสร้ำงให้ทุกท่ำนเข้ำใจเนื้องำนที่จะท ำ สร้ำงให้
เห็นประโยชน์ร่วมกันกับสิ่งที่ก ำลังท ำ เมื่อเข้ำใจตรงกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน เรำก็จะมีควำมสุข
ที่จะท ำ เพรำะใจเรำจะไม่ต่อต้ำน ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีควำมสุข และจะมีชีวิตจิตใจในกำรท ำงำน 

ทั้ง นี้ ต้องกำรให้เกิดกำรขับเคลื่อนร่วมกันทุกระดับชั้น  ตั้งแต่ผู้บริหำรองค์กรหลัก 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จนถึงผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำต่ำงๆ ที่
จะต้องขับเคลื่อนตำมกันไปท้ังหมด 

การแถลงนโยบายด้านการศึกษา 
ของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, 27 สิงหาคม 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


