ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ของ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2560 – 2579
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560 – 2579
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีสาระสาคัญ ประกอบด้วย
แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา ค่านิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับฝีมือ
(ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการฝึกอบรม
วิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแต่ระดับ
2. ค่านิยมอาชีวศึกษา
ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเปูาหมายหลักในการปลูกฝังที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่
คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความร่วมมือ (Collaboration) ความเป็นมืออาชีพ (Professional)
3. วิสัยทัศน์
“ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ”
4. พันธกิจ
เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ จึงมีภารกิจที่ต้องดาเนินการดังนี้
4.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล
4.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4.4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพ
4.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย
5. วัตถุประสงค์
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แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2560 – 2579 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้
5.1 เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ
5.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย
5.3 เพื่อนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
5.4 เพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา
5.5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2560 – 2579 มีเปูาหมายเพื่อผลิต
และพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่
6.1 ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปัญญา
6.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
6.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาชีพ
สู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
7. ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
เพื่อให้แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2560 – 2579 บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และเปูาหมาย จึงได้
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
มีเปูาหมายดังนี้
7.1.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผ่าน
การอบรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันหรือปูองปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
7.1.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติ
วิธี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปูองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีระบบ กลไก และ
มาตรการที่เข้มแข็งในการปูองกันและแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข และ
เหตุทะเลาะวิวาท
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7.1.3 ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม การ
จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับภูมิสังคม อัตลักษณ์ และความ
ต้องการของชุมชน พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ มีความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้สาเร็จการศึกษาในกลุ่ม สาขา ปูาหมาย มีงานทาหลังจบการศึกษา และความพึง
พอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
7.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้
7.2.1 กาลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการกาลังคนอาชีวศึกษา ผู้เรียน
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้สาเร็จ
อาชีวศึกษามีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้สาเร็จอาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR) ผู้สาเร็จ
อาชีวศึกษาในสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายตรงตามข้อมูลความต้องการกาลังคน อัตราการมีงานทา การ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพ
7.2.2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ทาง มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัย จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะ
เต็มศึกษา ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคี
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
7.2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ จานวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
จานวนบุคลากร
อาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และจานวน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
7.3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเปูาหมายดังนี้
7.3.1 กาลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0 มีตัวชี้วัด
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ที่สาคัญ ได้แก่ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
7.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากาลังคนด้าน
อาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ระดับสูง และความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา
7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
7.3.4 การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ สถานประกอบการที่ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนด้านอาชีวศึกษา จานวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และความพึงพอใจในการพัฒนา
ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
7.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
7.4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับ
การศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ สัดส่วนผู้เข้า
เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียน ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผู้เข้าเรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.3) และอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร
การฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษที่
ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่
ยืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความ
ต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7.4.2 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
ที่อ้างอิงจากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่น ระบบสารสนเทศที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การ
ติดตามและประเมินผลระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานอื่นได้ และ
ความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษา
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7.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเปูาหมายดังนี้
7.5.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังจิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาที่ดาเนินการตามโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
7.5.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารดารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ จานวนสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ” ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดารงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
7.5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนาไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือหรือ
สนับสนุนสถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีเปูาหมายดังนี้
7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่
สาคัญ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา
7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ
7.6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
7.6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา ตัวชี้วัดที่สาคัญ
ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และสถานศึกษาที่ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
8. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ
ความสาเร็จของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญ
หลายประการ ได้แก่ สาระสาคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาที่มีความชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุม
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การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับ
นโยบายระดับปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
ตระหนักความรู้ความเข้าใจในความสาคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาและการนาแผนพัฒนาการาชีวศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
8.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
8.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้าร่วมใน
การผลักดันแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์การ และภาคีเครือข่ายในการ
จัดการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเปูาหมายของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
8.1.2 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2560 – 2579
กับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแผน ปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8.1.3 การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
8.1.4 การสร้างช่องทางให้ภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ
8.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินกระบวนการจัดการผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
โดยสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษาเอง
ควบคู่ไปกับการประเมินของหน่วยงานภายในสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการกาหนดหลักเกณฑ์
การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 5 ที่กาหนดว่า รัฐต้องดาเนินการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีจิตสานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน
ให้มีคุณธรรมนาความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจ ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัย
ตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกาลังแรงงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการพร้อมก้าวสู่โลกของการทางานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนา
กาลังคนที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ ตั้งแต่ระดับชุมชน
ถึงประเทศ สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
จากข้อกฏหมายและบริบทที่สาคัญข้างต้นสถาบันการอาขีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจของประเทศและภารกิจของกระทรวง
ได้แก่ เจตนารมย์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2558 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552 -2559)และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางในการจัดการศึกษาตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และความสาคัญ ด้านมิติความสัมพันธ์ สภาพท้องถิ่นและความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่
และอาชีพ ยุทธศาสตร์ การประสานความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาของรัฐ
สถานศึกษาเอกชนและสถานประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้าง ความเข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษา
ทุกระดับและประเภทวิชาชีพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา กาลังคนในทุกระดับด้านการอาชีวศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับฝีมือ และให้โอกาสทางการศึกษาสาหรับบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะชีวิตและวิชาชีพ สนองความต้องการกาลังคนในการพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ เทคโนโลยีการผลิต เป็นประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นโดยผ่านการ
วิจัย และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาทางวิชาการการผลิต โดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบสานประเพณี ค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
อย่างหลากหลาย
3. เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ.2551 การจัดทาแผนเชิงนโยบาย
เปูาหมายยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาด้านการกาหนด
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นโยบายเปูาหมายการผลิตและแผนพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาภายในสถาบันฯ เพี่อให้ความสาคัญกับคุณภาพ
ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาเป็นสาคัญโดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนให้เกิดคุณภาพในด้านต่างๆ ดังนี้
1) สารสนเทศสาคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนากาลังคนในระดับภูมิภาคระดับประเทศ
ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด
2) ให้ความสาคัญกับครูและผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ
โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงาน
4) เตรียมความพร้อมกาลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของ
การตั้งรับและเชิงรุก ได้แก่การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาและสมรรถนะกาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐาน
ในระดับสากล
1.3.1 นโยบายระดับชาติ
กฎหมายว่ าด้ วยการศึกษาแห ่ งชาติบญ
ั ญัติให ้ มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อควบคุมดูแลจัดการอาชีวศึกษารวมทั้งให้การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นไปตามกฎหมายว่าด้
วยการอาชีวศึกษาซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพนั้นถือเป็นกระบวนการผลิตพัฒนาาลังคน
เพื่อให้ ประชาชนสามารถประกอบอาชีพโดยอิสระและพึ่งตนเองได ้ประกอบกับพระราชบัญญัตินี้ได ้บัญญัติ
ให้มีสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาและเป ็นนิติบุคคลในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการจัดการอาชีวศึกษาที่ดาเนินการอย่ างเป็นเอกภาพในด้าน
นโยบายมีการกระจายอานาจไปสู่ ระดับปฏิบตั ิ ซึ่งทําให ้การจัดการอาชีวศึกษาและก ารฝึ กอบรมวิชาชีพ
ในทุกระดับมีคุณภาพประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแก ่ ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียน -นักศึกษา อันจะเป ็น
การสอดคล้องกับนโยบายและการจัดการศึกษาของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
มุ่งเน้นการพัฒนากําลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐาน
ความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดย
1) พัฒนากาลังแรงงานในภาคเกษตรโดยจัดระบบการศึกษา เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มี
ความรู้ความสามารถด้านการเกษตรที่ใช ้ความรู ้และเทคโนโลยีสมัยใหม ่อย่างครบวงจรทั้ง การจัดหาพื้นที่
ทําการเกษตรตามความถนัดมีแหล ่งทุนสนับสนุนและมีทกั ษะความรู ้ด้านธุรกิจและ การตลาดควบคู ่กับการ
สร้ างจิตสํานึกและแรงจูงใจให ้เยาวชนเข้าสู ่อาชีพเกษตรกรรมอย ่างมีศักดิ์ศรี เพื่อให ้ภาคการเกษตรเป็นฐาน
การผลิตที่มั่นคงของประเทศ
2) สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัยผู้ สร้ างและพัฒนานวัตกรรมในสาขาต ่ าง ๆ
สร้างเครือข ่ายนักวิจัยทั้งในและต่ างประเทศตลอดจนต่อยอดสู ่ การสร้างสรรค์ นวัตกรรมระดับสูงเชื่อมโยง
องค์ ความรู ้ ใหม่ กับภูมิป ั ญญาวัฒนธรรมไทยสู ่ เศรษฐกิจสร ้ างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค ่ าและคุณค ่ าของสินค ้ า
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และบริการที่สามารถใช ้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์หรือเชิงสังคมโดยให ้ความสาคัญในการพัฒนาการเรียนรู้
ด้ านวิทยาศาสตร
์ และเทคโนโลยีตั้งแต
่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการ
อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสต ร์ เทคโนโลยีและระดับอุดมศึกษาอย ่ างต่ อเนื่องและเชื่อมโยงกันเป ็ นระบบ
รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3) พัฒนากาลังคนแรงงานระดับกลางโดยเน้ นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การเรียนรู ้ เพื่อสร ้ างสรรค์ ด้ วยปั ญญาการสร้ างแรงจูงใจปลูกฝ ั งค่ านิยมในการเรียนสายอาชีพ
และการประกอบอาชีพอิสระการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให ้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพที่เชื่อมโยงกับกลุ่ มอุตสาหกรรมเป ู าหมายและสอดคล้ องกับความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา
รวมทั้งสร ้างเครือข ่ายการผลิตและพัฒน ากําลังแรงงานกับภาคส ่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการ
สถาบันเฉพาะทางควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นานาชาติ
1.4) จัดทากรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยสร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิทางการศึกษา
ตามระดับการเรียนรู้กับคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการกาลังคน ที่
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ แรงงานมีสมรรถนะและมีเส ้ นทางความก้าวหน้าใน วิชาชีพที่ชัดเจน
ตลอดจนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
1.5) เตรียมความพร้ อมคนไทยในการรับประโยชน ์และลดผลกระทบที่จะเข ้ามาพร้อมกับ
การเข้ าออกของแรงงานอย่ างเสรีสร ้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของไทยในการออกไปทางาน
ต่างประเทศยกระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา
1.6) เร่ งปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานข ้ามชาติให้เป็นระบบทั้งการจัดระเบียบแรงงาน
เพื่อการพัฒนาฝีมือการดึงดูดแรงงานที่มีความรู และทักษะสูงเข้ ามาทํางานในประเทศการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลของแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและนาไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งการจัดบริการทางสังคมให้กับแรงงานข้ามชาติตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
1.7) จัดให้ มีการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ในองค์กรภาครัฐอย ่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่องสร้างความชัดเจนในบทบาทและภาระงานของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของภาครัฐ
1.3.2 นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนากาลังคน การมีส่วนร่วมของ
การอาชีวศึกษา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติเลือกให้ พลเอกประยุทธ ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรั ฐมนตรี
ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา โดยคณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ ์ จันทร์โอชา ได้มีการ
แถลงนโยบายคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งมีแนวทางเรื่อง ต่างๆ
จาแนกเป็น 11ด้านที่อาศัยแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตามแนว
พระราชดาริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรง
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เน้ นความพอดี พอสม พอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิดใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยจากแนวทางทั้ง 11 ด้านของรัฐบาลนั้น มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานทางด ้ านอาชีวศึกษาจะเกี่ยวข ้ องทั้งทางตรงและทางอ ้ อมทั้งในด ้ านการจัดการศึกษา
การจัดหลักสูตรการบริการทางด ้านการศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข ้องเพื่อให ้กาลังคนมีปริมาณที่เพียงพอ
และศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
1.1) ในระยะเฉพาะหน้ าจะเร่ งสร้ างโอกาสอาชีพ และการมีรายได ้ ที่มั่นคงแก ่ ผู ้ ที่เข า
สู่ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรีผ้ดู ้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงานโด
ยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข ้าถึงการเรียนรู ้และพัฒนาทักษะฝ ีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินการระหว ่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
พื้นที่และของประเทศโดยรวมนอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
1.2) เตรียมความพร้ อมเข้ าสู ่ สังคมผู ้สูงอายุ เพื่อส่ งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน
หรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ ้าน
สถานพักฟื นและโรงพยาบาลที่เป ็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัวรวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
1.3) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยสร้ างความเข้ มแข็งและความพร ้ อมแก่ แรงงานไทยและร่ วมพัฒนาระบบความคุ ้มครองทางสังคม
ของแรงงานอาเซียน
1.4) จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้ านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให ้ แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช ้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
2) การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
2.1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้าและพัฒนากาลังคน
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
2.2) ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้ สอดคล้องกับความจําเป ็นของผู ้เรียนและลักษณะพื้นที่ ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุน
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
2.3) ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจายอานาจ

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

12

การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ
และความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
2.4) พัฒนาคนทุกช่ วงวัยโดยส ่ งเสริมการเรียนรู ้ ตลอดชีวิตเพื่อให ้ สามารถมีความรู
และทักษะใหม ่ที่สามารถประกอบอาชีพได ้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรู้ และหลักสูตรให ้เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู ้และคุณธรรมเข ้าด้วยกันเพื่อใหเอื้อต ่ อ
การพัฒนาผู ้เรียนทั้งในด ้านความรู ้ทกั ษะการใฝ ุเรียนรู ้การแก้ปัญหาการรับฟ ังความเห็นผู ้อื่นการมี คุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
2.5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
2.6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผ้สู อนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป ็ นเครื่องมือช ่ วยครูหรือเพื่อการเรียนรู ้ ด้ วยตนเองเช่นการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.7) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของ ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
2.8) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
3) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
3.1) ดูแลเกษตรกรให้ มีรายได้ที่เหมาะสมด ้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการลดต้นทุนการผลิต
การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช ้กลไกตลาดดู
แลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร
3.2) ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้เช่นกลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสุขภาพเช่นน้าพุร้อนธรรมชาติทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งพัฒนาแหล่
งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้ และเพิ่ม
มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็น ธรรม
ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
3.3) ในระยะยาวพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบก
เพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานให้ รัฐบาลต่อไปทําต่อ
ได้ทนั ทีตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศการซ่อมบํารุงอากาศยาน
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และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากลและ
ด้ านการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนส ่ งสินค ้ าทางลําน้ําและชายฝ ั งทะเล เพื่อลดต ้ นทุนระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศตลอดจนผลักดันให ้ท่าเรือในลําน้ําเจ ้าพระยาและปุาสักมีการใช ้ประโยชน์ในการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งการขุดลอกร่องน้าลึก
3.4) ในด้ านเกษตรกรรมดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่คือ การปรับโครงสร ้างการผลิตสินค ้า
เกษตรให้ สอดคล้ องกับความต ้ องการด้ วยวิธีการต ่ าง ๆ เช่ นการแบ่ งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต ่ ละชนิด
และการสนับสนุนให ้ สหกรณ์ของกลุ่ มเกษตรกรที่ผลิตสินค ้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู ้ ซื้อพืชผลจนถึง
การแปรรูปและการส ่ งออกได้แล้ วแต่กรณีเพื่อให ้สหกรณ์ เป็นผู ้ ค้าขายสินค ้ าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่งซึ่ง
จะช่วยคานอํานาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบนั ให้มีความสมดุลมากขึ้น
3.5) ในด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศเช่นส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าโดยการพัฒนา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาส่งเสริม การวิจัยเกษตร
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่สาคัญของประเทศเป็นต้นส่งเสริม อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
3.6) เพิ่มขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้้เข้มแข็ง
สามารถแข่ งขันได ้ อย่ างมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มองค
์ ความรู ้ ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรปรับโครงสร ้างกลไก
การสนับสนนุและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งใน
ด้านการเข้าถึงแหล่ งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
3.7) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทลั และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทลั ให ้เริ่มขับเคลื่อนได ้
อย่ างจริงจังซึ่ง จะทําให ้ทุกภาคเศรษฐกิจก้ าวหน้ าไปได้ ทนั โลกและสามารถแข ่ งขันในโลกสมัยใหม ่ ได้
ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทลั โดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทลั อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทลั และการใช้ดิจิทลั รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ
บริการอื่น ๆโดยเฉพาะอย่ างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช ้ ดิจิทลั รองรับการผลิตสินค ้ า
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร ้ างสรรค์ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน ่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้
มีคณะกรรมการระดับชา ติ
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
4) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
4.1) เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม
ที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียนระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การทาธุรกรรม
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อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียนรวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทาข้อตกลง
การยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสาคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทย
มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภครวมถึงการปรับ กฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการ
ศุลกากรให้สะดวกลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่องและปรับระบบภาษีและการอานวยความ
สะดวกอื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้มีการค้าการลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด
4.2) พัฒนาศักยภาพในการแข่ งขันของผู ้ ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล ้องกับ
ข้อตกลงในการเคลื่อนย ้ายในด้านสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝ ีมือและป ัจจัยการผลิตต ่าง ๆ ที่เป ิดเสรี
มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้สามารถแข่งขันได้รวมทั้งสามารถดาเนิน
ธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนําไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งฐานการผลิตสินค ้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได ้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิดซึ่งช่วยให้ประเทศไทย มีฐาน การผลิตสินค ้าคุณภาพหลากหลาย
เพื่อขายในตลาดต ่าง ๆ ได้มากขึ้นทั้งในอาเซียนและในตลาดโลกและเป ็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ าน
ในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
4.3) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งแรงงาน
วิชาชีพแรงงานมีทกั ษะและแรงงานไม่มีทกั ษะโดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลใ
นทางปฏิบตั ิโดยคํานึงถึงความเป ็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝี มือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่ม
ที่มีข้ อตกลงการเปิ ดเสรีในอาเซียนควบคู่ ่ ไปกับการวางแผนด ้ านการผลิตให ้ เพียงพอการยกร ะดับ
ฝีมือแรงงานในกลุ ่ มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช ้แรงงานเข้ มข้นการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
4.4) เร่ งพัฒนาความเชื่อมโยงด ้ านการขนส่ งและระบบโลจิสติกส ์ ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิ ภาคอาเซียน โดยเร ่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร ่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่ มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย -ไทย
(IMT-GT) แผนความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือ แห่งอ่าว
เบงกอลสําหรับความร ่ วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความ
เชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ ความเชื่อมโยงด ้านการขนส่ งและระบบโลจิสติกส ์ ในอาเซียน
สัมฤทธิ์ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
4.5) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้ าชายแดนและโครงข่าย
การคมนาคมขนส่ งบริเวณประตูการค ้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนข้ ามแดนโดยปรับปรุงโครงข ่ายระบบถนนพัฒนาระบบ NationalSingleWindow (NSW)
และสิ่งอํานว ยความสะดวกทางการค้ าและการขนส่ งสินค ้ าข้ ามแดนอย่ างต่ อเนื่องโดยในระยะแรก
ให้
ความสาคัญกับด่านชายแดนที่สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์สะเดา อรัญประเทศ แม่สอดบ้านคลองลึก
และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะทาให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมี

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

15

ประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
5) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
5.1) เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทางานการให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน
และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงาน
และสถานศึกษาภาครัฐ
5.2) ส่ งเสริมให ้ โครงการลงทุนขนาดใหญ ่ ของประเทศ เช่ น ด้ านพลังงานสะอาด
ระบบรางยานยนต์ไฟฟูา การจัดการและขยะใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสมไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือวัสดุและ สินค้
าอื่นๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้างโดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่
อานวยเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จาเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
1.3.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552– 2561)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝุ ายเลขานุการคณะกรรมการร ่ วมภาครัฐ
และ เอกชนเพื่อวางแผนผลิตและพัฒนากําลังคน (กรอ.ศธ.) ได้ดาเนินการศึกษาเอกสารรายงานและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557-2551) รวมทั้งดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ความต้องการกําลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ
นาประเทศไทย ( TDRI ) การสังเคราะห ์เอกสารรายงานการวิจัยและยกร ่างยุทธศาสตร ์และมาตรการ
ด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนเสนอคณะกรรมการร ่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนผลิตและพัฒนา
กาลังคน (กรอ.ศธ.) การสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขและนาเสนอต่อสภาการศึกษา
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 โดยมีมติ เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
กาลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนําไปจัดทําแผนปฏิบตั ิการใหเกิดผลในทางปฏิบตั ิต ่อไป โดยกําหนดวิสัยทัศน์ ์เปูาหมาย กรอบการ
ดาเนินงานและยุทธศาสตร์สาคัญ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
ระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศมีความสอดคล้
องกับความต ้ องการ
และมีประสิทธิภาพในการเสริมสร ้างการพัฒนาประเทศอย ่างยั่งยืนสามารถแข ่ งขันได ้กับนานาประเทศ
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
2. เปูาหมายปี 2561
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2.1 มีกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ (National Qualification Framework
: NQF )
และมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
2.2 มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการรับรองสมรรถนะความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
2.3 ขยายการศึกษาระบบทวิภาคีสหกิจศึกษา และการฝึ กงานให้มากขึ้นโดยมีสัดส ่วน
ผู้เรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาเป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2.4 สัดส่ วนผู ้ เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส ่วนผู ้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 60:40
2.5 กาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็
นร้อยละ 65
และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
2.6 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปีตั้งแต่ปี 2554
3. กรอบการดาเนินงานพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนโดย
3.1 กาหนดทิศทางความต้ องการกําลังคนและสร ้างระบบความร่วมมือจากทุกภาคส ่วน
ทั้งกลุ่มอาชีพสมาคมวิชาชีพสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้สถาบันการศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพ/ผู้ผลิต
3.2 พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่ งชาติเพื่อรับรองความรู ้เชิงวิชาการสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้สาเร็จการศึกษาในทุกระดับ /ประเภทการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพพร ้ อมจัดตั้งองค ์ กรเพื่อรับรอง
สมรรถนะการปฏิบตั ิงานตาม มาตรฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย ์ผู้บริหารและ
สถาบันการศึกษา
3.3 พัฒนาระบบการเตรียมความพร้ อมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อจูงใจให ้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสนใจความต้ องการของตนเองตลาดแรงงานและยุทธศาสตร ์พัฒนา
ประเทศ
3.4 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้ นการฝึ กปฏิบตั ิจริงเพื่อเรียนรู ้ในงานอาชีพ
โดยขยายระบบทวิภาคีสหกิจศึกษาและการฝึ กหัดงานอาชีพรวมทั้งสนับสนุนการทํางานควบคู ่การเรียน
เพื่อส่งเสริมการใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.5 เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน ์ เปู าหมายและกรอบการดําเนินงานดังกล ่ าวจึ งได้ กําหนด
ยุทธศาสตร์และมาตรการดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1: ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2: พัฒนาคุณภาพกาลังคนทุกระดับ
ยุทธศาสตรท่ี 3: เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสาขาขาดแคลน
และจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5: พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของกาลังแรงงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 6: เสริมสร้างความยั่งยืนให ้กับภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
กาลังคน
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ยุทธศาสตร์ที่ 7: เสริมสร้างความเข้มแข็งของครูคณาจารย์และผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 8: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 9: สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนากาลังคน
1.3.4 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2560
หลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ภายใต้ การนําของ พลเอกประยุทธ ์ จันทร ์ โอชา
นายกรัฐมนตรี ได ้มีพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ แต่งตั้งให ้ พลเรือเอกณรงค ์ พิพัฒนาศัยเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมารัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการได ้มีการมอบ
นโยบายการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2558 เอาไว้ 3 ส่วน ประกอบไปด้วย 5 นโยบายทั่วไป 7
นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร่งด่วน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) นโยบายทั่วไป ประกอบไปด้วย
1.1) การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาจะต้ องยึดหลักการมีส ่วนร่วมการกระจายอํานาจ
และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศรวมทั้งเป ็ นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห
่ งชาติและสภานิติบญ
ั ญัติแห ่งชาติ
และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ การดําเนินงานเป ็นที่ ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบ
การศึกษาของไทย
1.2) การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยจะต ้องให้ความสําคัญกับการสรางความ
เท่ าเทียมและเป ็ นธรรมโดยการน้อมนาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู ่หวั และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวกและสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ในการดาเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม
1.3) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา
จะต้องให้ความสําคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลควบคู ่ไปกับการส่งเสริมการเรี
ยนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังคุณธรรมการสร้างวินัยปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย ์การมีจิตสาธารณะความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าส่วนตน
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายทางความคิดอุดมการณ์และความเชื่อรวมทั้งรู้ คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีอันดีงามของไทย
1.4) การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษาจะต้องให้
ความสาคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคมเป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็ นแบบอย่ างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมีภู มิความรู ้ และทักษะในการสื่อสารถ ่ ายทอดความรู ้
ที่เหมาะสมมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมไทยในปัจจุบัน
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1.5) การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับจะต้
องให้ ความสําคัญ
กับการบูรณาการการปฏิบตั ิของทุกหน่วยงานในสังกัดให ้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล ้องกับ
หน่ วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข ้องรวมทั้งเป ็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปราศจาก
การทุจริตคอรัปชั่นตลอดจนให้
ความสําคัญกับการเผยแพร
่ ข้ อมูลข ่ าวสารเกี่ยวกับงานด ้ าน
การศึกษาทีถ่ ูกต้องรวดเร็วและตรงกับความต้องการของสังคม
2) นโยบายเฉพาะ (ดําเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) ประกอบ 7 นโยบาย ได้แก่
2.1) การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เปูาหมายในการดาเนินนโยบาย:
2.1.1) การพัฒนาการศึกษาและรูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นที่
2.1.2) สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียน
ในพื้นที่อย่างจริงจัง
2.1.3) สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทนสิ่งจูงใจและสวัสดิการสาหรับบุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม
2.1.4) มีมาตรการด้ านความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย ์
และสถานศึกษาโดยการบูรณาการแผนและการปฏิบตั ิร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
2.1.5) มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เพิ่มพูนประสบการณ ์ เปิ ดโลกทัศน ์ และสร้ าง
ความหวังการยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติให
้ กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังห วัด
ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
2.1.6) สามารถเสริมสร้ างความเข้ าใจที่ถูกต ้ องให้ กับองค ์ การระหว่ างประเทศ
โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติและยูเนสโกประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิมประเทศเพื่อนบ ้านและสื่อมวลชน
อย่างต่อเนื่อง
2.2) การเตรียมความพร้ อมเข้าสู ่ ประชาคมอาเซียน ในปีพ .ศ.2558 และการดารง
ความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เปูาหมายในการดาเนินนโยบาย:
2.2.1) โครงสร้ างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชนนักเรียนนักศึกษาครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558
2.2.2) มีกิจกรรมการเรียนรู้ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา
และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
2.2.3) สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้ านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิก
อาเซียนสร ้ างความรู ้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียนกา รยอมรับในความแตกต ่ างหลากหลายในลักษณะ
พหุสังคมวัฒนธรรมและให ้ความเคารพในอุดมการณ ์ความเชื่อบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
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ของความเป็ นมนุษย์ให้กับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให ้เห็นผลอย ่าง
เป็นรูปธรรม
2.3) การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เปูาหมายในการดาเนินนโยบาย:
2.3.1) มีแนวทางการส่ งเสริมและดําเนินการ เพื่อปรับสัดส ่วนผู ้ เรียนอาชีวศึกษา
และสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกาลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ
2.3.2) มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระบบการจัดการศึกษาและบุคลากรทางศึกษา
รองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา
2.3.3) มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในสถาบัน
ทางการศึกษาเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.3.4) มีแผนงานและโครงการเพื่อส่ งเสริมการผลิตกําลังคนด ้านการอาชีวศึกษา
ตอบสนองต่อภาคการผลิตสินค้าและอาหารภาคการท่องเที่ยวภาคการบริการภาคการขนส ่ง บุคลากรทางการ
แพทย์และพยาบาลและอื่น ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลนให้สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งด้ านปริมาณและคุณภาพ โดยให ้ความสาคัญกับการส่ งเสริมการมีส ่วนร่วมและการจัดทําความตกลงร ่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิตการพัฒนาระบบการจัดการและการพัฒนากาลังคนทั้ง
ระบบ
2.3.5) มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอด
ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์วิสาหกิจการประกอบอาชีพและดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์
ความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดาเนินชีวิตประจาวันใน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม
2.4) การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
เปูาหมายในการดาเนินนโยบาย:
2.4.1) มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้
เพียงพอต ่ อความต้ องการ
และ เหมาะสมกับอัตรา กําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปรับระบบการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพครูให ้ เอื้อต ่ อการเพิ่มโอกาสให ้มีบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมเข ้ามาในระบบ
การศึกษา
2.4.2) ระบบการบริหารงานบุคคลการย้ ายบรรจุและการประเมินวิทยฐานะของครู
และบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานระดับสากลสามารถเพิ่มศักยภาพในการให ้การศึกษาและลดภาระงาน
ที่ไม่จําเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
2.4.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็
นครูการเป ็น
ครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.4.4) สามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้ นทางวิชาชีพและความก ้าวหน้ า
ในหน้ าที่การงานได ้ อย่ างเป็ นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
้
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อย่ างต่ อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ่ เข้ ามาประยุกต ์ ใช้ ในการระบบคลังความรู ้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
2.4.5) มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาโดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืนและให้
ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ
2.5) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
เปูาหมายในการดาเนินนโยบาย:
2.5.1) น้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หวั
มาเป็นหลักในการดาเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2.5.2) การดาเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาจะต้ องพิจารณาถึงความพร ้อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน
ความคุ้ มค่าความจําเป ็ นในการลดอุปสรรคและเป ็นการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งความเท่าเทียมและครอบคลุมพื้นที่
2.5.3) มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การเรียนการสอนอย่ างเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนําร ่องในการจัดทําห ้องเรียน Smart Classroom
ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น
2.5.4) สามารถใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการ
เครือข ่ายคอมพิ วเตอร์เครือข ่ายต่างๆเชื่อมโยงกับสถิติข ้อมูลทางการศึกษาและประมวลผลข้ อมูลที่จําเป ็น
สาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
เปูาหมายในการดาเนินนโยบาย:
2.6.1) สามารถถ่ ายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเร ่ งด่วนของคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้ องกับด้านการศึกษาลงสู ่แผนปฏิบตั ิราชการประจําป ี เพื่อให้การนําสู ่การปฏิบัติสามารถดาเนินการ
ได้อย่างชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
2.6.2) สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และ
ความเข้าใจในสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจน
เพื่อประสิทธิภาพในการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบตั ิภายใน ช่วงเดือนแรกของป ีงบประมาณ เพื่อให ้การปฏิบัติ
ราชการในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.6.3) หน่ วยงานส่ วนกลางสามารถให้ การสนับสนุนทรัพยากรอย ่ างเพียงพอใน
การ ปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่
2.6.4) มีระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการรายงาน ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานให ้บรรลุ เปูา
หมายได้ทันต่อเหตุการณ์
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2.6.5) สามารถติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติราชการและผล
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่องและสามารถกําหนดมาตรการ เพื่อปรับปรุงกระบวน
การปฏิบตั ิงานและแก ้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์มีระบบวิเคราะห ์ประสิทธิภาพการใชจ ่ายงบประมาณ
และจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบการกากับดูแลเพื่อให้ เกิดความโปร ่งใสและเร่งรัดการเบิกจ ่าย
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
2.7) การดาเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา
เปูาหมายในการดาเนินนโยบาย:
2.7.1) มีความก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 2 และเป็นไปตามเปูาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ.2559 และสามารถดําเนินการจัดทําร่างแผนการศึกษา
แห่งชาติในห้วงระยะเวลาต่อไป
2.7.2) มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษาโดยเฉพาะการ
ดาเนินการต่อเนื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการ
เรียนการสอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารสาหรับการปฏิรูปการเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการส่งเสริมให้เอกชน
มีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
2.7.3) สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูป
แห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติและแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้อย่างต่อเนื่องและสามารถรายงานสรุป
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาสรวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างระบบงาน
กฎหมายระบบการบริหารจัดการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
1.3.5 ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ
15 ปี
(พ.ศ. 2555 - 2569) มุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพทั้งใน
ด้านสารสนเทศ ให้ความสาคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูนขีด
ความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน
เตรียมความพร้อมกาลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาประกอบด้วย 4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากลส่งเสริมพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภาคีสร้างทัศนคติการยอมรับของ
สังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่ม
ผู้อยู่นอกระบบโดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษาให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่สาหรับ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนา
หลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษาปรับระบบ
กองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษาต่ออาชีวศึกษา สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบ
การศึกษา สร้างความมั่นคงในชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ส่งเสริมการศึกษาต่อการฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปวช.ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2557
เป็นการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. 2557 – 2559 สู่การ
ปฏิบัติภายใต้สาระสาคัญและเจตนารมณ์ของนโยบายในระดับต่าง ๆ อีกทั้งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เปูาประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
1.3.6 นโยบายและยุทธศาสตร์ การปฏิรปู กา รศึกษาในทศวรรษที่สองด ้านการพัฒนาอาชีวศึกษา
(พ.ศ. 2552-2561)
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(กนป.) ได้ มีคําสั่งแต ่ งตั้ง
คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้
องรวม 14 คน มีอานาจหน้าที่ในการ ( 1) จัดทาข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ในประเด็นการพัฒนาการอาชีวศึกษา ( 2) ประสานและให้
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คาแนะนาคาปรึกษาการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองในประเด็นการพัฒนาการอาชีวศึกษา (3) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษา (4) แต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อดาเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาเห็นสมควรและ
(5) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมอบหมาย
ในการจัดทาข้ อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สองด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาคณะอนุกรรมการ กนป . ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาได ้จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อ พิจารณาข้อมูลทั้งด้านความต้องการ
กาลังคนและความสามารถในการผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาอีกทั้งได้ศึกษา รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบัน
และปัญหาที่พบด้านกาลังคนอาชีวศึกษาจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการกาลังคนเพื่อวาง
แผนการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ” รายงานผล การศึกษา “แนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี
2553-2557” แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ อาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2561 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่ สอง พ.ศ. 2552-2561 แผนแม่บทด้านแรงงานและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จากนั้นได้สังเคราะห์จัดทาข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนการ ปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาโดยได้พิจารณาความสาคัญในการผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้ พิจารณาสาเหตุปั
ญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการอาชีวศึกษาใน 2 มิติโดยทบทวนจากรายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการ
กาลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ” ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อวางแผนผลิตและพัฒนากาลังคน (กรอ.ศธ.) ให้จัดทาเพื่อศึกษาความต้องการ
และวางแผนผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและส่งเสริมสนับสนุน
ภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการวางแผนผลิต และพัฒนากาลังคนรวมทั้งติดตามผลการ
ดาเนินงานตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องและได้กาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตกาลังคนทั้ง
ด้านปริมาณและด้านคุณภาพดังกล่าวโดย แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
นโยบายที่ 2 พัฒนาครูยุคใหม่ครูพันธุ์ใหม่ครูสาขาขาดแคลน
นโยบายทึ่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่
นโยบายทึ่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
1.3.7 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มหานครปลอดภัย เมืองกรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งความ
ปลอดภัย หมายถึง เมืองมหานครที่ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัย
พิบัติสิ่งก่อสร้างปลอดภัย ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย เมืองกรุงเทพมหานครนครมีพื้นที่
สาธารณะพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และจา นวนประชาชากร ชาวกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิต
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ใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีจิตสา นึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมหานครที่มีสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน ที่
ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบบริการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย
สะดวก คล่องตัวมีทัศนียภาพที่สวยงาม ปราศจากสิ่งกีดขวางเป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟูา
และสายโทรศัพท์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 – มหานครสาหรับทุกคน ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ อยู่ร่วมกันอย่าง เสมอภาคและสมานฉันท์ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิซึ่ง
กันและกัน ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณะ ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพฯ แต่
ละกลุ่ม แต่ละชุมชนสามารถดา รงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง เป็นมหานครที่โดดเด่น
ในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 – มหานครกะทัดรัด การขยายตัวเติบโตของกรุงเทพมหานคร
ยังมีการพัฒนาไม่ทั่วถึงเต็มพื้นที่ ทา ให้ขาดความสะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในการจัดสาธารณูปโภค การ
เดินทาง เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการเติบโตแบบกระชับ โดยการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพฯ ให้มีศูนย์กลางการ
ให้บริการและพัฒนาเมืองในลักษณะเมืองเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 – มหานครประชาธิปไตย เมืองกรุงเทพมหานคร เป็นเมือง
ประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล ที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชีย มีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพมีการเมืองที่สะอาด ปลอดคอร์รัปชั่น อีกทั้ง ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชน มีบทบาทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ อย่างเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ เมืองกรุงเทพมหานครใน 20
ปี ข้างหน้าจะก้าวเข้าสู่การเป็น “เมืองหลวงของเอเชีย” เมืองเศรษฐกิจที่มีความสาคัญในระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ โดยกรุงเทพฯ จะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเอเชียรวมถึงการ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 – การบริหารจัดการ กรุงเทพมหานครมีกฏหมาย ที่รับรองความเป็น
อิสระและให้อานาจในการบริหารจัดการตลอดจนรวมถึงการบริการสาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง
1.3.8 แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร์ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ 1 สร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคประกอบการในการกาหนดความต้องการกาลังคนทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กลยุทธ์ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยความร่วมมือ
กับภาคประกอบการและภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์ 3 สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพ
เช่นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการพัฒนานวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ 2 จัดหาและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง
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กลยุทธ์ 1 สร้างระบบการจัดหาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 2 จัดระบบการพัฒนาครู คณาอาจารย์ให้เชื่อมโยงกับความต้องการและ
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถของครู คณาจารย์ในการบูรณาการกระบวนการ STEM
for TVET และทักษะตามศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (PLC)
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและขยายความร่วมมือกับภาคประกอบการและเครือข่าย
กลยุทธ์ 1 แสวงหาและพัฒนาระบบความร่วมมือ
กลยุทธ์ 2 สร้างเสริมความร่วมมือพันธมิตรและเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบคลังปัญญาการอาชีวศึกษา (Intelligent Unit)
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนระบบดิจิตอล
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ (KM)
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันในการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิตอล
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
กลยุทธ์ 3 ผลักดันการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและความเป็นเอกภาพรวมทั้งการสื่อสาร
สาธารณะ

