
สวนที่ 1 

บทนํา 

 

1.วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายบริการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปนพลัง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และภูมิภาค 

 

พันธกิจ 

 1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 

 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง ตอเน่ือง เสมอภาค และเปนธรรม 

 4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

 5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝกอบรมวิชาชีพ 

 6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 7. สงเสริม/พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ 
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2. ยุทธศาสตร  มาตรการ  และโครงการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ยุทธศาสตร 

1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

2. เพิ่มปริมาณผูเรียน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4. สงเสริมการมีสวนรวม 

มาตรการ 

1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

2. ทวิภาคี 

3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

4. ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร 

5. สุภาพชนคนอาชีวะ 

6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

7. การสรางและการกระจายโอกาส 

8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตาง 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โครงการ 

1. เสริมสรางสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

3. ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ 

4. ศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง 

5. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 

6. ทุนปญญาชาติ 

7. องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม 

8. องคการวิชาชีพพาณิชยกรรมฯ 

9. อุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตในบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

10. วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม 

11. วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐและหุนยนต) 

12. Fix it center 
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13. สงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเรียนดวยคุณภาพมาตรฐานฯ 

14. อาชีวะพัฒนา 

15. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

16. เพิ่มขีดความสามารถทางภาษา 

17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

18. ปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง 

19. TO BE NUMBER ONE 

20. ทุนเรียนตอ ป.ตรี สายปฏิบัติการ 

21. ทุนเฉลิมราชกุมาร ี

22. การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

23. อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น 

24. อุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาแกไขปญหาความยากจนในชนบท 

25. อุดหนุนรายไดระหวางเรียน 

26. สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

27. โครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล 

28. ลดปญหาการออกกลางคัน 

29. ขยายอาชีวะอําเภอ 

30. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาสั้น 

31. ศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา 

32. พัฒนาการศึกษา จชต. 

33. สรางคานิยมอาชีวศึกษา 

34. อาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

35. โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานเช่ือมโยงอุตสาหกรรมเปาหมายฯ 

36. เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

37. ความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการบริการในสาขาบริการสุขภาพและ

การทองเที่ยวปโตรเคมีการบริหารจัดการขนสงสินคาและพาณิชยนาวีและอาหารความรวมมือกับ

ตางประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย 

38. โครงการโรงเรียนพระราชทานกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 

39. อุนหนุนบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคโคลัมโบ 

40. ผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

41. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
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42. สงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรู 

43. จัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูใหนักเรียน 

44. เรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 

 

 

โครงสราง สอศ. 
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3. ยุทธศาสตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 

 

วิสัยทัศน 

เปนผูนําทางวิชาชีพและผลิตนักเทคโนโลยีสูมาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ 

 1. จัดการอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศดานวิชาการและวิชาชีพผูเรียนมีคุณภาพ 

ตามความตองการของตลาดแรงงานสูอาเซียนและสากล 

 2. สราง พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และจัดองคความรู สูการผลิตเชิงพาณิชย 

3.  การสรางและพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

4.  บริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร  ครู  คณาจารยมีคุณภาพชีวิตทีดี่ มีศักยภาพในการจัดการศึกษา

ทุกระดับ 

5.  เสริมสรางโอกาสทางการศึกษา       ดานอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

 

ยุทธศาสตร 

1. ผลิตนักศึกษาใหมีความเปนเลิศดานวิชาการและวิชาชีพ ผูเรียนมีคุณภาพสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานสูอาเซียนและสากล 

2. สรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 

3. เรงรัดการสราง  และพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และจัดองคความรูสูการผลิตเชิง

พาณิชย 

4. ทํานุ บํารุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ ความเปนไทย 

และสิ่งแวดลอม 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร ครู คณาจารย 

6. เรงรัดการสรางเครือขาย เพื่อสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในและตางประเทศ 

7. เพิ่มปริมาณผูเรียนและลดการออกกลางคัน 
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นโยบาย ยุทธศาสตร 

 

นโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ  

1) การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย   

2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ  

3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  

4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

7) การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  

8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม  

9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางย่ังยืน  

10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

1.จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ 

ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพ

การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนท ี่

ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

  2.ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง      

กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงิน

เพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน

และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให

มีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหน่ึง 

3.ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทั่วไปมี

โอกาสรวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจาย

อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
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ศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและ

คลองตัวข้ึน 

4.พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ

ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ

หลักสูตรใหเช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน

ทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน 

5.สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ 

โดยเฉพาะในทองถ่ินที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเช่ือมโยงกับมาตรฐาน

วิชาชีพ 

6.พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนน

ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการ

สอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 

7.ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี

บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ

ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางย่ังยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

8.อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน 

รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ

ความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

9.สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม

สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของ

ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหน่ึงของประชาคมโลก 

10.ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปดพื้นที่

สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
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นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจําปงบประมาณ 2558 

 

1.นโยบายท่ัวไป 

 1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และ

ความตองการของทุกภาคสวนในสังคม มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน

ของประเทศ รวมทั้งเปนไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติและสภา    นิติบัญญัติแหงชาติ และ

แนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพื่อใหการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงย่ังยืนในระบบ

การศึกษาของไทย 

 2 การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตองใหความสําคัญกับการสรางความเทา

เทียมและเปนธรรม โดยการนอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชน

ทุกกลุมไดมีโอกาสเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกตใชองคความรูในการดําเนิน

ชีวิตไดอยางตอเน่ือง รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม 

 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตองให

ความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริม  การเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝงอุดมการณความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน และ

เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับความ

แตกตางหลากหลายทางความคิด อุดมการณ และความเช่ือ รวมทั้งรูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและ

ขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

 4. การสงเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะตองให

ความสําคัญกับการสรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพช้ันสูงในสังคม เปนบุคลากรที่ไดรับการยกยองวาเปน

แบบอยางที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูที่เหมาะสม มี

ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทย

ในปจจุบัน 

 5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะตองใหความสําคัญกับการบูรณา

การการปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลองกับหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต

คอรัปช่ัน ตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงาน    ดานการศึกษาที่ถูกตอง 

รวดเร็ว และตรงกับความตองการของสังคม 
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2.นโยบายเฉพาะ  (ดําเนินการใหเห็นผลใน 1 ป) 

 1. การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการแกไขปญหาและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  

 เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นที่ 

  1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อ

การศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช และแกไขปญหาการอานภาษาไทยไมออกและเขียนไมไดของนักเรียนใน

พื้นที่อยางจริงจัง 

  1.3๓ สามารถพัฒนาระบบการใหคาตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทาง

การศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยไดอยางเหมาะสม 

  1.4 มีมาตรการดานความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย และ

สถานศึกษาโดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติรวมกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นที ่

  1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่

เสี่ยงภัย รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ เปดโลกทัศนและสรางความหวัง การยึดมั่น

ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ ใหกับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเน่ือง 

  1.6 สามารถเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับองคการระหวางประเทศโดยเฉพาะ

องคการสหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุมประชาชาติมุสลิม ประเทศเพื่อนบาน และสื่อมวลชน อยาง

ตอเน่ือง 

  2. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 และการดํารงความ

ตอเนื่องภายหลังการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

 เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  2.1 โครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย 

และบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ 

  2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู ขยายความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือทางการศึกษา และ

การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเน่ือง 

  2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน 

สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกตางหลากหลายในลักษณะพหุสังคม

วัฒนธรรม และใหความเคารพในอุดมการณความเช่ือบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีของความ

เปนมนุษย ใหกับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ใหเห็นผลอยางเปน

รูปธรรม  

 3. การพัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

 เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
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  3.1 มีแนวทางการสงเสริมและดําเนินการเพื่อปรับสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาและสามัญ

ศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 

  3..2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางศึกษา รองรับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนฐานการพัฒนา 

  3.3 มีกิจกรรมที่เปนการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการสรางนวัตกรรม ในสถาบันทาง

การศึกษา เพื่อการนําไปใชประโยชนและสรางมูลคาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  3.4 มีแผนงานและโครงการเพื่อสงเสริมการผลิตกําลังคนดานการอาชีวศึกษาตอบสนองตอ

ภาคการผลิตสินคาและอาหาร ภาคการทองเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนสง บุคลากรทางการแพทยและ

พยาบาล และอื่น ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลน ใหสอดคลองกับ ความตองการของตลาดแรงงานทั้งดาน

ปริมาณและคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการ มีสวนรวมและการจัดทําความตกลงรวมระหวาง

ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคน ทั้งระบบ 

  3.5 มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรความรูและการพัฒนาตอยอดความรู

เพื่อใชประโยชนในเชิงพาณิชย วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคูไปกับการเผยแพรองค

ความรูและแนวทางการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับการดําเนินชีวิตประจําวันใน

การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอยางเปนรูปธรรม 

 4. การมุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ   

 เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูใหเพียงพอตอความตองการและเหมาะสมกับ

อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอ

การเพิ่มโอกาสใหมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณที่เหมาะสมเขามาในระบบการศึกษา 

  4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การยายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการใหการศึกษาและลดภาระงานที่ไม

จําเปนรวมทั้งไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

  4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และ

ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  4.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพและความกาวหนาในหนาที่การ

งานไดอยางเปนระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาประยุกตใชในการระบบคลังความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ

ประเมินผล อยางเปนรูปธรรม 

  4.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย และบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุงการแกไขปญหาและใหการชวยเหลือที่ย่ังยืน และใหความสําคัญกับ

การแกไขปญหาหน้ีสินอยางเปนระบบ  
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 5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทันสมัย  

 เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  5.1 นอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปน

หลักในการดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

  5.2 การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การศึกษา จะตองพิจารณาถึงความพรอมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความ

คุมคา ความจําเปนในการลดอุปสรรคและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

ความเทาเทียมและครอบคลุมพื้นที่ 

  5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการ

สอนอยางเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนํารองในการจัดทําหองเรียน Smart Classroom ออกสูสวนภูมิภาค

มากข้ึน 

  5.4 สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการเครือขาย

คอมพิวเตอร เครือขายตาง ๆ เช่ือมโยงกับสถิติขอมูลทางการศึกษา และประมวลผลขอมูล   ที่จําเปนสําหรับ

ใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  6.1 สามารถถายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของกับ

ดานการศึกษาลงสูแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหการนําสูการปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยางชัดเจน

และติดตามความกาวหนาในการดําเนินการไดอยางตอเน่ือง 

  6.2 สามารถสื่อสารถายทอดใหทุกหนวยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรูและความเขาใจ

ในสาระสําคัญของแผนปฏิบั ติราชการประจําปงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวช้ีวัด ที่ ชัดเจนเพื่อ

ประสิทธิภาพในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ภายในชวงเดือนแรกของปงบประมาณ เพื่อใหการปฏิบัติ

ราชการในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  6.3 หนวยงานสวนกลางสามารถใหการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอในการปฏิบัติ

ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ของหนวยปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

  6.4 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อให

การไดขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงาน ใหบรรลุเปาหมาย

ไดทันตอเหตุการณ 

  6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจาย

งบประมาณเปนรายไตรมาสไดอยางตอเน่ือง และสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและแกไขปญหาอยางทันตอสถานการณ มีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและ
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จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความโปรงใส และเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  

 7. การดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา  

 เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  7.1 มีความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 

และเปนไปตามเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ป พ.ศ.2559 และสามารถดําเนินการจัดทํารางแผนการศึกษา

แหงชาติในหวงระยะเวลาตอไป 

  7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและสงเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดําเนินการ

ตอเน่ืองของการปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหเช่ือมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการ

สอนกับการเรียนรูยุคใหม ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สําหรับการปฏิรูปการเรียนรู การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และการสงเสริมใหเอกชนมีสวน

รวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 

  7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแหงชาติ สภา

นิติบัญญัติแหงชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ไดอยางตอเน่ือง และสามารถรายงานสรุป

ความกาวหนาเปนรายไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสราง 

ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดอยางเปนระบบ 

 

  3.นโยบายเรงดวน  (ดําเนินการใหเห็นผลใน 3 เดือน)  

 1. เรงสํารวจและใหความชวยเหลือเยียวยา รวมท้ังฟนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน 

นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย โดยเร็ว  

  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ

ชวยเหลือเยียวยาและฟนฟู ใหสามารถทําการเรียนการสอนไดตามปกติอยางรวดเร็ว  

 2. เรงแกไขปญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง  

  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  2.1 มีการดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาที่

ชัดเจนและมีการปฏิบัติอยางจริงจัง 

  2.2 ไมมีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนทั่วไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในชวง 3 เดือนลดลงอยางชัดเจน  
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 3. เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจ    ให

นักเรียนนักศึกษา พอแมและผูปกครอง มีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลานเขารับการศึกษาในสาย

อาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการของตลาดแรงงาน  

 เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  3.1 มีกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอยางตอเน่ือง 

  3.2 มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงใจในการเขารับการศึกษาสายอาชีพ

อาชีวศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อยางเปนระบบและชัดเจน  

 4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห มี

เวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ รวมท้ังปลูกฝงในเรื่องคานิยม

หลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย  

  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  4.1 มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนากระบวนการคิด ทักษะ 

ความสามารถอยางรอบดานทั้งรางกาย อารมณ สังคมสติปญญา การปลูกฝงคานิยม 12 ประการ การเรียนรู

ประสบการณจากการทํากิจกรรม ฝกปฏิบัติอยางเหมาะสม แตละชวงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการทํางาน 

การศึกษาเพื่ออาชีพ 

  4.2 นํารองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเปนรากฐาน

และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว  

 5. เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังของ

ภาครัฐและเอกชน การชวยเหลือคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการ

ชวยเหลือเด็กยากจน พิการ และดอยโอกาส  

  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  5.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตาม

ข้ันตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 

  5.2 สามารถใหการอุดหนุนและการชวยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ

สังคมในปจจุบัน  

 6. เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทํา

ขอตกลงระหวางผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเขาทํางาน

หลังสําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ใหเพ่ิมมากขึ้น  

  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในระบบการศึกษา 

  6.2 มีการจัดทําขอตกลงกับผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน  
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 7. เรงปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอ้ือตอการเพ่ิมโอกาสให

มีบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณท่ีเหมาะสมเขามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสนับสนุนการ

แกไขปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  

  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  7.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตาม

ข้ันตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด รวมถึงปรับแกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  ซึ่งเปน

อุปสรรคตอการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

  7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพิ่ม

โอกาสใหมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากข้ึน  

 8. เรงทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับนองของนักเรียนนักศึกษา ในสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับนอง    ท้ังภายในและภายนอก

สถาบันการศึกษา ใหเปนไปในแนวทางท่ีสรางสรรค ปลอดภัย ปราศจากการใชความรุนแรง การละเมิด

และคุกคามทางเพศ รวมท้ังไมขัดตอหลักศีลธรรมขนบประเพณี  อันดีงาม และเปนไปตามหลักสิทธิ

มนุษยชน โดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบัน การศึกษายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด  

  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  8.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตาม

ข้ันตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 

  8.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

 9. เรงทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาตาง ๆ เก่ียวกับการจัด

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงเปนหมู

คณะของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีผลบังคับใชใหทุก

สถาบันการศึกษายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด  

  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  9.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตาม

ข้ันตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 

  9.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

 10. เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับดานการศึกษาท้ังท่ี

เปนหนวยรับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน ใหเห็นผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนไปตาม

เปาหมายและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 

  10.1 มีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนที่ชัดเจน 
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  10.2 มีการกําหนดตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอยางเปน

รูปธรรม 

  10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดย

สามารถรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

  10.4 มีระบบการวิเคราะหและประมวลผล เพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาและลด

ผลกระทบทางลบไดอยางรวดเร็ว และสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด 

  10.5 สามารถใหขอมูลที่ถูกตองและทันสมัยตอคณะรัฐมนตรีและสังคมไดอยางรวดเร็ว 

 

พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

กันยายน ๒๕๕๗ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2554 

 

 แผนพัฒนาฯ 11 ใชแนวคิดที่ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ 

 วิสัยทัศน ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา คือ “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอ

ภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี 6 ประการ คือ 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

3. ยุทธศาสตรความเข็มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 

6. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู

การเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

 ปจจัยแวดลอมและความสามารถในการแขงขันปจจุบันของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับ

ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก ทั้งสถาบันการจัดการนานาชาติ (International 

Institute for Management Development : IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (WOrld Economic 

Forum : WEF) มีขอสรุปตรงกันวา ประเทศไทยยังมีความออนแอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยตัวช้ีวัด

หลักดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา จํานวนสิทธิบัตรและการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยังเปนขอจํากัดตอการ

นําองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศโดยรวม 

 นอกจากน้ี หนวยงานตางๆ ภายใตระบบวิจัยของไทย ยังขาดการบูรณาการในการทํางานระหวางกัน 

รวมทั้งขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเช่ือมโยงการวิจัยระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

และการจัดการความเสียง ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชยยังไม

ชัดเจน ทําใหไมสามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชในเชิงพาณิชยไดเทาที่ควร 

 แนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ไดแก 

o สรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย ระบบการใหสิ่งจูงใจ จัดต้ังกองทุนรวมภาครัฐและเอกชน 

o สงเสริมโครงการลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ ในสาขาที่เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ 

o ปรับระบบบริหารจัดการ มีการประสานและเช่ือมโยงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีบูรณาการ 
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o เรงพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร ศูนยความเปนเลิศ ศูนยบมเพาะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สนับสนุนใหภาคเอกชนและนัก

ลงทุนตางประเทศ จัดต้ังศูนยวิจัยในประเทศไทย นําขอมูลภูมิสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาประเทศ

ในดานตางๆ 

o สงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชยและชุมชน 

o พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและนักวิจัยใหเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณาการ

ระหวางการเรียนรูและการทํางานจริงในสถานประกอบการ 

o สนับสนุนนักเรียนทุน ผูมีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร รูปแบบและสื่อการเรียน

การสอน สรางความตระหนักของประชาชนใหเรียนรู คิด และทําอยางเปนวิทยาศาสตร เปดโอกาสใหเขาถึง

ขอมูลและองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางทั่วถึง 

 ตามแผนน้ี ใหความสําคัญตอประชาคมอาเซียนมาก .. วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนยายแรงงานได

อยางเสรี ตามกรอบความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล 

สถาปตยกรรม ชางสํารวจ แพทย ทันตแพทย และนักบัญชี และกําลังอยูระหวางดําเนินการรับรอง สาขา

บริการทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 - 2558 
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วิสัยทัศน    

จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง” มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาอยาง 

เทาเทียมทั้งในเมืองและชนบท พรอมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสูการสราง

ความเขมแข็งของประชาชน  ประชาชนที่เขมแข็งและมีความรูคือทุนที่มีพลังในการตอสูกับความยากจน 

 

พันธกิจ    

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน ผูพิการ และผูดอยโอกาสทุกคน เพื่อใหเทา

เทียมกันทุกแหงไมวาในเมืองหรือชนบท ไมวาจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ต้ังแตปฐมวัยจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

และเทียบเทา 

2. พัฒนานักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ เปนพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี

ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปนสังคมที่วางอยูบนฐานความรู ต้ังแตช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 ข้ึนไป โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

  1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหมายหลัก คือ นักเรียน

เปนศูนยกลาง 

2. สรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม 

3. ปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง 

4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ

ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 

6. สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาชาติ 

7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

1. ยุทธศาสตรการฟนฟูความเช่ือมั่นและเรงรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 

2. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงรัฐ 

3. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืนและเปนธรรม 

4. ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

7. ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
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8. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

9. รายการคาดําเนินการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร/ แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

ที่เก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  

1.1  สงเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในดานคุณภาพครู หลักสูตร หองเรียน และการใช

เทคโนโลยีดานการศึกษา รวมทั้งบูรณาการนโยบายการศึกษาในแตละระดับ เพิ่มผลสัมฤทธ์ิของการจัด

การศึกษาต้ังแตวัยเด็กจนมีความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน  

1.2 สรางวัฒนธรรมและสังคมการเรยีนรูตลอดชีวิต ใหคนทุกกลุมวัยควบคูกับการพัฒนาแหลง

เรียนรูในทุกประเภทและในระดับพื้นที่ สงเสริมการรักการอาน เพิ่มทักษะการใชภาษาไทย และ

ภาษาตางประเทศ 

1.3  พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับใหมีความรูทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ เรียนรู

และภูมิใจในประวัติศาสตรไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

เปนพลเมืองที่ดี ตระหนักในสิทธิ หนาที่ ความเสมอภาค การทําประโยชนตอสังคม มีจิตอาสา และจิตสํานึกที่

ดีผานกระบวนการอบรมเยาวชนที่เหมาะสมกับวัย 

1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหเกิดกระบวนการ

คิดวิเคราะห และแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

1.5 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เช่ือมโยงกับกลุม

อุตสาหกรรมเปาหมาย สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

1.6 พัฒนาครูใหมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเปนครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการศึกษา

ในสาขาขาดแคลน 

1.7 เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียม เสริมสรางโอกาสการศึกษาตอ

ในระดับที่สูงข้ึน รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพรสื่อที่ปลอดภัย

และสรางสรรค 

1.8 สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน 

 

 2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
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2.1 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังแตระดับกอนประถมศึกษา ถึง

มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยไมเสียคาใชจาย 

2.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน 

3. แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข 

4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

5. แผนงานดูแลผูสูงอาย ุเด็ก สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส 

6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองครองแรงงาน 

8. แผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

9. แผนงานปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพยติด 

10. แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

11. แผนงานสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


