ก

คำนำ
แผนพัฒนำสถำบันกำรอำชี วศึกษำภำคกลำง 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับนี้ จดั ทำ
ขึ้ นตำมแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสถำบันกำรอำชี วศึ กษำภำคกลำง 2 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ เป็ นแนวทำงในกำรผลิ ตและพัฒนำก ำลัง คนด้ำ นอำชี ว ศึ ก ษำให้ ต รงต่ อ ควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน และเป็ นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรผลิตนักเรี ยน
นักศึกษำ ระดับประกำศนี ยบัตรวิชำชี พ (ปวช.) ระดับประกำศนี ยบัตรวิชำชี พชั้นสู ง (ปวส.) และ
ระดับปริ ญญำตรี กำรวิจยั และพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้ และนวัตกรรมใหม่ บนพื้นฐำนปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตรในระดับต่ำง ๆ ได้แก่ นโยบำยรัฐบำล
นโยบำยของรัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงศึกษำธิ กำร นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำ
แผนพัฒนำเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชำติฉบับที่ 12 ข้อเสนอกำรปฏิ รูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2553 - 2561) และนโยบำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
แผนพัฒนำสถำบันกำรอำชี วศึกษำภำคกลำง 2 มีสำระสำคัญพื้นฐำนที่สอดคล้องกับ แผน
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสถบันฯ และแผนพัฒ นำด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ทั้งนี้ แผนพัฒนำ
สถำบันกำรอำชี วศึกษำฯ ฉบับนี้ เป็ นเครื่ องมือในกำรบูรณำกำรกำรปฏิบตั ิรำชกำรและผลักดันกำร
ด ำเนิ น กำรในภำรกิ จ งำนของสถำบัน กำรอำชี ว ศึ ก ษำภำคกลำง 2 ภำยใต้ สั ง กัด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ บรรลุ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละเป้ ำ ประสงค์ ตอบสนอง
เป้ ำหมำยและผลลัพตำมยุทธศำสตร์ ต่ำง ๆ ตำมแผนปฏิ บตั ิ รำชกำรประจำปี และแผนกำรบริ หำร
รำชกำรแผ่นดิ นได้อย่ำงชัดเจนเป็ นรู ปธรรม อันจะก่ อให้เกิ ดกำรพัฒนำเศรษฐกิ จและสังคมของ
ประเทศอย่ำงยัง่ ยืน
สถำบันกำรอำชี วศึกษำภำคกลำง 2 ขอขอบคุ ณผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องที่ให้ควำมร่ วมมื อในกำร
จัดทำแผนพัฒนำสถำบันกำรอชีวศึกษำภำคกลำง 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) จนสำเร็ จได้เป็ น
อย่ำงดี และขอให้หน่ วยงำนภำยในกำกับระดมสรรพกำลังร่ วมกันผลักดันแผนสู่ กำรปฏิ บตั ิเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ตำมเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้ต่อไป
สำนักยุทธศำสตร์ และควำมร่ วมมืออำชีวศึกษำ
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2

ข

สำรบัญ
คานา
สารบัญ
ส่ วนที่ 1 บทนา1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ ำประสงค์ และประเด็นยุทธศำสตร์ ของกระทรวงศึกษำธิ กำร
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นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชำ)
นโยบำยของรัฐบำล
นโยบำยของรัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงศึกษำธิ กำร
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (2560-2564)
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนได้รับการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
2. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
3. พัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ค่ านิยม TEAMWINS
T = Teamwork การทางานเป็ นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willingness ความมุ่งมัน่ ตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
N = Network and Communication การเป็ นเครื อข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริ การ
เป้ าประสงค์ รวม
1. ระบบบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพ
2. ผู ้เรี ย นได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ อย่ า งทั่ ว ถึ ง
และเท่าเทียม
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ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์ รวม
ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์ รวม
(เจ้ าภาพหลัก)
1. คะแนนของผลการประเมิ นการปฏิ บ ัติ ราชการตามค ารั บรอง
การปฏิบตั ิราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.)
2. ร้ อยละของคะแนนการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใส
ของการดาเนินงานของหน่วยงาน (ศปท.)
3. ร้ อ ยละของกาลัง แรงงานที่สาเร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (กศน.)
4. ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) (สช.)

ค่ าเป้ าหมาย
3.8300
ร้อยละ 82
ร้อยละ 60
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3
ของปี ที่ผา่ นมา

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
2. พัฒนาและส่ งเสริ มการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการบริ หาร การบริ การและการ
เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. พัฒนาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ และการศึก ษา
ตามอัธยาศัย
4..ส่ งเสริ ม การมี ส่ วนร่ วมจากทุ ก ภาคส่ วนในการกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาและการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
5. พัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. หน่วยงานมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ผูร้ ับบริ การมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หาร การบริ การ
และการเรี ยนรู ้
3. ผูเ้ รี ยนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
5. ข้าราชการ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษามี ความก้าวหน้ าในวิชาชี พมี ศ ักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
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ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และค่ าเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์
(เจ้ าภาพหลัก)
1. คะแนนของผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ก.พ.ร.)
2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ของการดาเนินงานของหน่วยงาน (ศปท.)
3. จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบตั ิที่ได้รับ
การปรับปรุ งแก้ไขหรื อพัฒนา (สน.)
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ ว
ไม่ต่ากว่า 30 Mbps (ศทก.)
5. จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ได้รับ
การพัฒนาให้ทนั สมัยและเป็ นปัจจุบนั (ศทก.)
6. ร้ อยละที่ เพิ่ ม ขึ้ นของคะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) (สช.)
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (N-NET) (กศน.)
8. ร้ อ ยละของโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญ ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การ
รับรองการประเมินคุณภาพภายนอก (สช.)
9. ร้ อยละของครู คณาจารย์และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ ฝึกอบรม
เป็ นผู บ้ ัง คับ บัญ ชาลู ก เสื อ ระดับ ต่ า งๆ ผ่านการประเมิ น ทุ ก ระดับ
(สลช.)
10. ร้อยละของผูเ้ รี ยนในเขตพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒ นาศัก ยภาพ หรื อทัก ษะด้านอาชี พ สามารถมี งานท าหรื อน าไป
ประกอบอาชีพได้ (ศปบ.จชต/สช./กศน.)
11. ร้อยละของกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับการสร้างภูมิคุม้ กันยาเสพติด
(สสก.)
12. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่ลงทะเบียนเรี ยนในทุก
หลักสู ตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้ าหมาย (กศน.)
13. ร้อยละของผูร้ ับบริ การแหล่งเรี ยนรู ้เทียบกับเป้ าหมาย (กศน.)
14. ร้ อ ยละของก าลัง แรงงานที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ มัธยมศึ กษา
ตอนต้นขึ้นไป (กศน.)

ค่ าเป้ าหมาย
3.8300
ร้อยละ 82
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ฉบับ
ร้อยละ 75 ของสถานศึกษา
5 ฐานข้อมูล
(เพิ่มขึ้น 1 ฐานข้อมูล)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ของปี ที่ผา่ นมา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ของปี ที่ผา่ นมา
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 60
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ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์
(เจ้ าภาพหลัก)
15. ร้ อ ยละของผู ้ผ่ า นการฝึ กอบรม/พัฒ นาทัก ษะอาชี พ ระยะสั้ น
สามารถน าความรู ้ ไ ปใช้ในการประกอบอาชี พ หรื อพัฒ นางานได้
(กศน.)
16. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทียบกับค่าเป้ าหมาย (กศน./สช)
17. จานวนภาคีเครื อข่ายที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด/พัฒนา/ส่ งเสริ ม
การศึกษา (ภาคีเครื อข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่ วม
จัด/พัฒนา/ส่ งเสริ มการศึกษา) (สต./กศน.)
18. จานวนเรื่ องของการพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
19. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)
20.ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาและนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน (สอ./สคบศ.)

ค่ าเป้ าหมาย
ร้อยละ 64

ร้อยละ 100
3,045 ภาคีเครื อข่าย

11 เรื่ อง
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

กลยุทธ์ ภายใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ /แนวทางการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนากลไกการบริ หารจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
1.2 เร่ งรัด ปรับปรุ ง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุ งโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่ วยงานส่ วนกลางและภูมิภาคให้เหมาะสม และเอื้อ
ต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ปรับปรุ งกลไกการบริ หารจัดการการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
คุณธรรม ความโปร่ งใส
3. พัฒ นาหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในภู มิ ภ าคให้ เป็ นกลไกการประสานงานการบริ ห ารจัด การ
การศึกษาแบบมีส่วนร่ วมกระจายทัว่ ประเทศ
4. ปรั บปรุ ง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัดการศึ กษาให้มี ความ
ทันสมัย เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่ งเสริ มการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการบริ หาร การบริ การและ
การเรียนรู้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ ตอบสนองความ
ต้องการใช้งาน
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศให้เป็ นเอกภาพ เป็ นปั จจุบนั และทันต่อ
การใช้งาน
2.3 สร้างสื่ อ คลังสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ดิจิทลั ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
2.4 พัฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ท ัล ในกระบวนการท างานและการบริ ก ารให้ มี
ประสิ ทธิภาพ
2.5 จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อใช้ในการบริ หาร การบริ การ และการเรี ยนรู ้
อย่างพอเพียง ทัว่ ถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู ้และจัดการองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1. บูรณาการและพัฒนาระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตเพื่อการศึ กษาให้ครอบคลุ มทุ กพื้นที่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ ว ต่อเนื่อง และมีประสิ ทธิ ภาพ
2. บูรณาการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศกับทุกหน่วยงานที่
จัดการศึกษาให้เป็ นเอกภาพ เป็ นปั จจุบนั และทันต่อการใช้งาน
3. จัดทาสื่ อ คลังสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ ดิจิทลั ที่มีมาตรฐานในการนาเข้า จัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูลที่
เข้าถึงได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
4. ปรั บ ปรุ งกฎหมายและระเบี ยบการบริ ห ารจัดการข้อมู ลด้านการศึ ก ษาให้ส ามารถนาไปสู่ ก าร
ปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม และครอบคลุมทุกหน่วยงานที่จดั การศึกษา
5. กาหนดมาตรฐานสื่ อ เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน การสารวจ การรวบรวมสื่ อที่นามาใช้ในการ
จัดทาคลังสื่ อที่มีคุณภาพ
6. พัฒนาและส่ งเสริ มการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ในกระบวนการทางานและการบริ การมีความ
เหมาะสม ทันสมัย สะดวด รวดเร็ วต่อการทางานและการให้บริ การ
7. สนับสนุ นทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ให้พอเพียงและเหมาะสมกับการบริ หาร การ
บริ การ และการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงทุกพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาหลักสู ตร เนื้ อหาสาระ สื่ อการเรี ยนการสอน กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การนิ เทศ
การวัด ประเมินผลให้ทนั กับความก้าวหน้าและการเปลี่ ยนแปลงทางวิทยาการ สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
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3.2 ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ยกระดับคุ ณภาพการศึกษา สร้ างอาชี พ สร้างความสมานฉันท์ และเสริ มสร้ างความมัน่ คงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3.4 พัฒนางานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้สู่การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุ งหลักสู ตร เนื้อหาสาระ สื่ อการเรี ยนการสอนให้ทนั สมัยยืดหยุน่ หลากหลายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
แต่ละช่วงวัย และบริ บทของประเทศ
2. พัฒนารู ปแบบและบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้ การนิ เทศการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาทักษะที่
จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21
3. ลดวิ ช าเรี ยนในชั้ นเรี ยน เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ยนมี เ วลาพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ยนรู ้ น อกห้ อ งเรี ยน
ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละช่วงชั้น
4. ส่ งเสริ ม และบู รณาการการจัดการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนมี คุณธรรม จริ ยธรรม
ความเป็ นพลเมือง และพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จั ด สรรทุ น การศึ ก ษาให้ ก ั บ นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
6. พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ผเู ้ รี ย นสามารถประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต
7. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ วฒั นธรรม ส่ งเสริ มสันติศึกษา ปลู กฝั งจิต สานึ ก
ด้านความมัน่ คงในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
8. เสริ มสร้ างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในพื้นที่ จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้
9. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาการวิจยั เชิ งนโยบาย การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนในการกระจายโอกาสทางการศึ กษาและการ
เรียนรู้ ตลอดชี วติ
กลยุทธ์
4.1 ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา
4.2 สนับสนุ นให้ผู้้ เรี ยนได้รับการศึ กษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ผูเ้ รี ยนตามสิ ทธิ ที่
กาหนดไว้
4.3 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการเรี ยนรู ้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป้ าหมาย
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แนวทางการพัฒนา
1. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัด พัฒนา และส่ งเสริ มการศึกษา
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดการศึกษานอกระบบ ด้วยรู ปแบบ วิธีการที่ หลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการและความจาเป็ นของกลุ่มเป้ าหมาย
4. พัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ เชิ งสร้ างสรรค์ และมีชีวิตด้วยรู ปแบบที่ หลากหลายให้สามารถเข้าถึ งได้ง่ายและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
6. พัฒนาระบบและกลไกการเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษาการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์จากการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒ นาระบบบริ หารงานบุ คคลของข้ าราชการ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาให้ มี
ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป
5.2 ปรับปรุ งระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครู ให้สัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน
5.3 พัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพด้วยรู ปแบบที่หลากหลายรวมทั้งนา
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1..ปรับปรุ งแก้ไขกฎ ระเบี ยบหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับระบบบริ หารงานบุคคลของ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ทนั สมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์
2..ปรับปรุ งและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้
สัมพันธ์กบั การพัฒนาผูเ้ รี ยนที่เหมาะสมกับระดับและประเภทการศึกษา
3..ปรับปรุ งและพัฒนาฐานข้อมู ลกลางของครู และบุ คลากรทางการศึกษาทุ กสังกัดให้ ครอบคลุ ม
และเป็ นปัจจุบนั
4..พัฒ นาระบบเงิ น เดื อนและค่ าตอบแทน ส าหรั บ ครู ที่ มี ส มรรถนะสู ง ครู ที่ ป ฏิ บ ัติง านในพื้ น ที่
ห่างไกล ทุรกันดาร เสี่ ยงภัย พื้นที่พิเศษ
5..ปรั บ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ครู เพื่ อ ให้ มี แ ละเลื่ อ นวิ ท ยฐานะให้ ส อดคล้อ งกับ
ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน
6..ส่ งเสริ มและพัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมีมาตรฐาน และ
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานและคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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7..ส่ งเสริ ม การนาเทคโนโลยีดิจิท ลั เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในกระบวนการพัฒ นาข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึ งการพัฒนาด้วยรู ปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการจาเป็ น และ
สมรรถนะวิชาชีพ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายบริการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นผูน้ าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็ นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค

ภารกิจ
จัดและส่ งเสริ มการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็ นเลิศ
ทางวิชาชีพ

พันธกิจ
1. จัดและส่ งเสริ มการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่ สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทวั่ ถึง เสมอภาค
4. เป็ นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝี มือ เทคนิค และเทคโนโลยี
5. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วม
6. วิจยั สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู ้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
7. ส่ งเสริ ม/พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็ นเลิศ

ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยน
2. เพิ่มปริ มาณผูเ้ รี ยน
3. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน
4. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพบริ หารจัดการ
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มาตรการ
1. ส่ งเสริ มศักยภาพสถานศึกษา
2. ทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรี ยนการสอน
4. ปฏิรูปสื่ อหลักสู ตร
5. สุ ภาพชนคนอาชีวะ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและการกระจายโอกาส
8. สร้างความร่ วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในระดับภูมิภาคอาเซี ยนและต่างประเทศ
10. พัฒนาระบบริ หารจัดการ
11. ส่ งเสริ มสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
โครงการ
1. ผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุ นโครงการเสริ มสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยี สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา)
2. ผลงานวิจยั เพื่ อสร้ างองค์ความรู ้ (เงิ นอุดหนุ นโครงการวิจยั และพัฒนาอาชี วศึก ษาเพื่ อ
สร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรม)
3. โครงการส่ งเสริ มงานวิจยั พัฒนานโยบายและวิจยั องค์ความรู ้เพื่อการพัฒนาอาชี วศึกษา
4. เงินอุดหนุนนักเรี ยนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนในชนบท (กช.อศ.)
5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6. โครงการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
7. เงินอุดหนุนค่าบารุ งสมาชิกวิทยาลัยนักบริ หารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
8. เงินอุดหนุนการฝึ กอบรมเกษตรระยะสั้น
9. เงิ น อุ ดหนุ น องค์ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ งประเทศไทยในบรมราชู ป ถัม ภ์ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
10. เงินอุดหนุนกิจการรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านาดาวเทียมวังไกลกังวล
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12. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนนักศึกษาที่ยากจน
13. เงินอุดหนุ นกิจกรรมองค์การวิชาชี พพาณิ ชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อานวยการและ
อาชีพเฉพาะทาง
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี สายปฏิบตั ิการ
15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
16. โครงการโรงเรี ยนพระราชทานกาปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
17. โครงการความร่ วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
19. โครงการรณรงค์ ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
22. โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา
23. โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
24. โครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรี ยน นักศึกษาอาชีวะ
26. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
27. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา
28. โครงการความร่ วมมือในการฝึ กงานนักเรี ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
29. โครงการส่ งเสริ มทักษะวิชาชี พเพื่อเป็ นมืออาชี พและความเป็ นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
30. โครงการขยายอาชีวะอาเภอ
31. โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
32. โครงการส่ งเสริ มการปฏิรูปอาชี วศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ผูเ้ รี ยนด้วยคุณภาพมาตรฐาน
ให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสู ตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
34. โครงการผลิต พัฒนา เสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
35. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการอาชี วศึ ก ษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา
37. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
38. โครงการศูนย์ความชานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
43. เร่ งประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู อาชีวศึกษา
44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู อาชีวศึกษา
45. โครงการความร่ ว มมื อ ในการผลิ ต และพัฒ นาก าลัง คนให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

3. นโยบายด้ านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา)
นโยบายที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
 บูรณาการการศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการผลิตและพัฒนากาลังคน
 ผลิ ตกาลังคนสายอาชี พให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น
 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็ นที่นิยม
 ปฏิ รูปการอุ ดมศึกษาในการวางแผนผลิ ตกาลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ
 ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา
นโยบายที่ 2 เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
 พัฒนากาลังคนให้เป็ นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถทางานได้ท้ งั ในและต่างประเทศ
 เพิ่มคุณวุฒิให้กบั แรงงานไทย
 พัฒ นาความช านาญในการประกอบอาชี พ การใช้ เทคโนโลยี และการใช้ท ัก ษะ
ภาษาต่างประเทศให้กบั กาลังคน
 ส่ งเสริ มให้ประชาชนเรี ยนรู ้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน
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นโยบายที่ 3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการจัดการศึกษาและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
 ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนของสังคมรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา
 ส่ งเสริ มแหล่งการเรี ยนรู ้ผา่ นแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
 ส่ งเสริ มให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดความรู ้
นโยบายที่ 4 ระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา
 สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
นโยบายที่ 5 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
 ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็ นไทย รู ้จกั ประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ความ
เป็ นพลเมืองที่ดี
 ยึดเด็กเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่อนออก เขียนได้ คิดเป็ น มองเห็น
อนาคต
 ปรับหลักสู ตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่ องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานทา
 ลดจานวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย
นโยบายที่ 6 ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
 สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริ การทางการเงินเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น
 สร้างคนเพื่อส่ งเสริ มระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพื้นที่ของตนเอง
 สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่ อดิจิทลั
 สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริ การการศึกษา
นโยบายที่ 7 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
นโยบายที่ 8 พัฒนาครู
 สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริ ง
 สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู ผูป้ กครอง และเด็ก เพื่อให้เด็กเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
 วางแผนผลิตและพัฒนาครู อย่างเป็ นระบบ
 แก้ไขปั ญหาหนี้สินครู
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4. ยุทธศาสตร์ อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. นโยบายของรัฐบาล
ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กาหนดนโยบายการ
บริ หารราชการแผ่นดินไว้ 11 ด้าน ดังต่อไปนี้
ด้านที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ด้านที่ 2 การรักษาความมัน่ คงของรัฐและการต่างประเทศ
ด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริ การของรัฐ
ด้านที่ 4 การศึกษาและเรี ยนรู ้ การทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริ การด้านสาธารณสุ ข และสุ ขภาพของประชาชน
ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้านที่ 7 การส่ งเสริ มบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซี ยน
ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจยั และ
พัฒนา และนวัตกรรม
ด้านที่ 9 การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
ด้า นที่ 10 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกัน
ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ด้านที่ 11 การปรับปรุ งกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิ การ ในฐานะที่มีภารกิจในการจัดและส่ งเสริ ม สนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
ให้เป็ นคนดี มีคุณธรรมนาความรู ้ มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต ซึ่ ง
สอดคล้องกับสาระสาคัญของนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย
ให้มีบทบาทหลักดาเนิ นการตามนโยบายด้าน 4 การศึ กษาและเรี ยนรู ้ การทะนุ บารุ งศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และนโยบายด้านที่ 8 การพัฒนาและส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการ
วิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ
เป็ นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กนั ดังนี้
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4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู ้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึ กษาทางเลื อกไปพร้ อมกัน เพื่ อสร้ างคุ ณภาพของคนไทยให้ส ามารถเรี ยนรู ้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวติ ได้โดยมีความใฝ่ รู ้และทักษะที่เหมาะสม เป็ นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริ มคุ ณภาพการเรี ยนรู ้ โดยเน้นการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้ างสัมมาชี พในพื้ นที่ ลดความเหลื่ อมล้ า และพัฒนา
กาลังคนให้เป็ นที่ตอ้ งการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุ รกิจบริ การ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรั บ เปลี่ ย นการจัด สรรงบประมาณสนับ สนุ น การศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็ นของผูเ้ รี ยนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุ งและบูรณาการระบบ
การกู้ยืม เงิ นเพื่ อการศึ ก ษาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพื่ อเพิ่ ม โอกาสแก่ ผูย้ ากจนหรื อด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุ นให้เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปมีสิทธิ เลื อกรับบริ การการศึกษาทั้งในระบบโรงเรี ยนและนอก
โรงเรี ยน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็ นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์ก รภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นและประชาชน
ทัว่ ไปมี โอกาสร่ วมจัดการศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพและทัว่ ถึ ง และร่ วมในการปฏิ รูปการศึก ษาและการเรี ยนรู ้
กระจายอานาจการบริ หารจัดการศึกษาสู่ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็ นนิ ติบุคคลและบริ หารจัดการได้อย่างอิสระ
และคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต เพื่อให้สามารถมีความรู ้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชี พได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรี ยนรู ้
และหลักสู ตรให้เชื่ อมโยงกับภู มิสังคม โดยบู รณาการความรู ้ และคุ ณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้ อต่อการ
พัฒ นาผู เ้ รี ย นทั้ง ในด้านความรู ้ ทัก ษะ การใฝ่ เรี ย นรู ้ การแก้ปั ญ หา การรั บ ฟั ง ความเห็ น ผูอ้ ื่ น การมี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความเป็ นพลเมื อ งดี โดยเน้ น ความร่ ว มมื อ ระหว่า งผู ้เกี่ ย วข้อ งทั้ง ในและ
นอกโรงเรี ยน
4.5 ส่ ง เสริ ม อาชี วศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดับ วิ ท ยาลัย ชุ ม ชน เพื่ อสร้ างแรงงานที่ มี ท ัก ษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่ นที่ มี ความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาให้เชื่ อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิ ตและพัฒนาครู ที่ มีคุณภาพและมีจิต วิญญาณของความเป็ นครู เน้น
ครู ผสู ้ อนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่ องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรี ยน
การสอนเพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยครู หรื อเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น การเรี ยนทางไกล การเรี ยนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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4.7 ทะนุบารุ งและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสาคัญในการปลู ก ฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตสร้ างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู และเผยแพร่ ม รดกทางวัฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญา
ท้อ งถิ่ น รวมทั้ง ความหลากหลายของศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย เพื่ อ การเรี ย นรู ้ ส ร้ า งความภาคภู มิ ใ จใน
ประวัติศาสตร์ และความเป็ นไทย นาไปสู่ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่ เป็ นสากล เพื่อเตรี ยมเข้าสู่ เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซี ยนและเพื่อการเป็ นส่ วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลู กฝั งค่ านิ ยมและจิ ตส านึ ก ที่ ดี รวมทั้งสนับ สนุ นการผลิ ตสื่ อคุ ณ ภาพเพื่ อเปิ ดพื้ น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการวิจยั การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่ การ
ผลิตและบริ การที่ทนั สมัยดังนี้
8.1 สนับสนุ นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่ เป้ าหมายให้ไม่
ต่ ากว่าร้ อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่ วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศ
อื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริ หารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
ให้มีเอกภาพและประสิ ทธิ ภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
8.2 เร่ งเสริ มสร้ างสังคมนวัตกรรม โดยส่ งเสริ มระบบการเรี ยนการสอนที่เชื่ อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่ อมโยงระหว่างการเรี ยนรู ้ กบั การทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจยั ของภาครัฐสามารถไปทางานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่ วมมื อ
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
8.3 ปฏิ รูป ระบบการให้สิ่ งจู งใจ ระเบี ยบ และกฎหมายที่ เป็ นอุ ป สรรคต่อการนาวิจยั และ
พัฒนาไปต่อยอดหรื อใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่ งเสริ มการจัดทาแผนพัฒนาการวิจยั และพัฒนาในระดับภาค
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หรื อ กลุ่ ม จัง หวัด เพื่ อ ให้ ต รงกับ ความต้อ งการของท้อ งถิ่ น ผลัก ดัน งานวิ จยั และพัฒ นาไปสู่ ก ารใช้
ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ โดยส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจยั ของรัฐ และภาคเอกชน
8.4 ส่ งเสริ มให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่ น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง
ยานยนต์ ไฟฟ้ า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสมไม่เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่ งเสริ มการใช้เครื่ องมือ วัสดุ และสิ นค้า
อื่น ๆ ที่ เป็ นผลจากการวิจยั และพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มี นโยบายจัดซื้ อจัดจ้างของ
ภาครัฐที่เอื้ออานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณี ที่จาเป็ นจะต้องจัดซื้ อวัสดุ
อุปกรณ์หรื อเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ใน
อนาคตด้วย
8.5 ปรับปรุ งและจัดเตรี ยมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจยั และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่ งเป็ นโครงสร้างพื้นฐานทางปั ญญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่ การใช้เชิ ง
พาณิ ชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วเิ คราะห์ ห้องปฏิบตั ิการสถาบัน และศูนย์วจิ ยั เป็ นต้น

2. นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ นายธี ระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป์ ได้มอบนโยบายและ
จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. น้ อมนาแนวพระราชดาริ สื บสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้ านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิ ราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็ นรู ปแบบธรรม เพราะพระราชปณิ ธานของพระองค์ท่าน
ถือเป้นพรอันสู งสุ ด และมอบเป็ นนโยบาย เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บริ นทร
เทพยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า 1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผเู ้ รี ยนใน 2 ด้าน คือ ส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีทศั นคติที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวติ หรื ออุปนิสัยที่มนั่ คงเข้มแข็ง อาทิ การสร้าง
บุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”
1.2 สื บสานพระราชปณิ ธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุ ล ยเดชที่ ท รงมี แ นวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ นัก เรี ย น ครู และ
การศึกษา
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1.2.1 นักเรี ยน
 “ครู ตอ้ งสอนให้เด็กนักเรี ยนมีน้ าใจ เช่น คนเรี ยนเก่งช่วยติเพื่อนที่เรี ยนล้า
หลังมิใช่ สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กันเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่ น สอบได้ที่หนึ่ ง
ของชั้น แต่ตอ้ งให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)
 “ครู ไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ตอ้ งมุ่งปลูกผังความดีให้
นักเรี ยนชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็ นพลเมืองดี เด็กโตก็ตอ้ งทาเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)
 “เราต้องฝึ กหัดให้นกั เรี ยนรู ้จกั ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเป็ นหมู่คณะมากขึ้น
จะได้มีความสามัคคี รู ้จกั ดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ความรู ้และปรสบการณ์แก่กนั ” (5 ก.ค.
2555)
 “ทาเป็ นตัวอย่างให้นักเรี ยนเป็ นคนดี นักเรี ยนรั กครู ครู รักนักเรี ยน” (9
ก.ค. 2555)
1.2.2 ครู
 “เรื่ องครู มี ค วามส าคัญ ไม่ น้อยกว่านัก เรี ย นปั ญ หาหนึ่ ง คื อ การขาดครู
เพราะจานวนไม่พอ และครู ยา้ ยบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลื อกเด็กที่ จะพัฒนาต้องพัฒนาครู ก่อน ให้พร้ อมที่จะ
สอนเด็ ก ให้ ไ ด้ผ ลตามที่ ต้อ งการ จึ ง จะต้อ งคัด เลื อ กครู และพัฒ นาครู ต้อ งตั้ง ฐานะในสั ง คมของครู ใ ห้
เหมาะสม และปลูกจิตสานึ กโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ
ต้องมีความรู ้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิ ภาพ มีความเป็ นครู
ที่ แท้จริ ง คื อ มี ความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็ นครู ทอ้ งที่ เพื่ อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒ นา
ท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555)
 ต้องปรับปรุ งครู ครู จะอายุ 40 – 50 ปี ก็ตอ้ งเรี ยนใหม่ ต้องปฏิวตั ิครู อย่าง
จริ งจัง” (6 มิ.ย. 2555)
 “ปั ญหาปั จจุ บ นั คื อ ครู มุ่งเขี ยนงานวิท ยานิ พ นธ์ เขี ยนตาราส่ งผูบ้ ริ หาร
เพื่อให้ได้ตาแหน่ งและเงิ นเดื อนสู งขึ้ น แล้วบางที ก็ยา้ ยไปที่ ใหม่ ส่ วนครู ที่มุ่ งการการสอนหนังสื อกลับ
ไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่ยตุ ิธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสื อต้องถือว่าเป็ นความ
ดีความชอบหากคนใดสอนดี ซึ่ งส่ วนมากคือมีคุณภาพและปริ มาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)
 “ครู บางส่ วนเวลาสอนนักเรี ยนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่ วน หาก
นักเรี ยนต้องการรู ้ท้ งั หมดวิชา ก็ตอ้ งเสี ยเงินไปสมัครเรี ยนพิเศษกับครู ท่านนั้น จะเป็ นการสอนในโรงเรี ยน
หรื อส่ วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555)
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี
2.1 กระทรวงศึกษาธิ การจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้านการพัฒนาตาม
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ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” ซึ่ งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนู ญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ ชาติเป็ นจุดเน้นด้าน
การศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
1) ความมัน่ คง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ดาเนินการอยูภ่ ายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
3.2 ทุ กโครงการของกระทรวงศึ กษาธิ การต้องเน้นความโปร่ งใส และต่อต้านการทุ จริ ต
คอรัปชัน่
3.3 กระทรวงศึกษาธิ การ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มี การดาเนิ นการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...
3.4 ด าเนิ น การเร่ ง ด่ วนตามข้อสั่ งการของนายกรั ฐมนตรี ให้ เห็ น ผลการดาเนิ น การเป็ น
รู ปธรรม
4. จุ ด เน้ น ส าคั ญ นโยบาย แนวทางหลั ก การด าเนิ นงานและโครงการส าคั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. ด้านความมัน่ คง
แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน
1.1.1 การเสริ มสร้ างความมัน่ คงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิ ธานและ
พระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสู ตร การเรี ยนการสอนวิชาที่มีเนื้ อเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ และ
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรี ยการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่ น
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 การบริ หารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแกนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจยั ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสู ตร สื่ อ และครู ดา้ นภาษา
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2.1.1 ยกระดับ วิ ช าภาษาอัง กฤษรองรั บ Thailand 4.0 ในสถานศึ ก ษาสั ง กัด
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา โดยจัด ท า Echo English Vocational ซึ่ งเป็ น Application ภาษาอัง กฤษ ส าหรั บ นั ก เรี ย น
อาชี วศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรู ปแบบ
ต่าง ๆ อาที หลักสู ตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่ อต่าง ๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จา
ดาเนินการเป็ นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรี ยนรู ้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหา
ขากแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒ นาโรงเรี ย นวิท ยาศาสตร์ ห้ อ งเรี ย นหลัก สู ต รพิ เศษเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพการแข่งขัน
2.2 ผลิ ตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีอีกรู ปแบบหนึ่ งโดยใช้สถานการจริ งจากสถานประกาอบการและชุ มชน “ปรับโรงงาน
เป็ นโรงเรี ยน” โดยมุ่งเน้นให้นกั เรี ยน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝี มือควบคู่กบั การฝึ กทักษะการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็ นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน เร่ งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิ การ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
อนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี ) และจัดทามาตรฐานผูเ้ รี ยน ครู สถานศึกษาและผูบ้ ริ หารเพื่อประกันคุณภาพ
ให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่ วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดู เด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่ งเสริ ม ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
1) เรื่ องคุ ณธรรม จริ ยธรรมเน้นการพัฒนาคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
เด็ก เยาวชนและต่อยอดการสร้างความดี ซึ่ งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสื อ-เนตร
นารี รวมทั้งรู ปแบบโรงเรี ยนคุณธรรม โรงเรี ยนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
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3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุ งหลักสู ตร การเรี ยนการสอน
1) หลักสู ตรมีความยืดหยุน่ ชุ มชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสู ตรเองได้
2) ปรับปรุ งหลักสู ตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่ งอยูใ่ นกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and technology โดยวิชา ICT และ Design and technology เป็ นการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริ กา
3) แก้ไขปั ญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะ
การอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุ งห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรี ยนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรู ปแบบ Active
Learning ในห้องเรี ยนปกติและกิจกรรมเสริ มโดยกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้ เป็ นกิจกรรม / วิธีการย่อย
รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1)
การวางแผนการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้
คะแนนสู งขึ้น
2)
การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นผูป้ ระเมิน สาหรับวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นผูอ้ อกข้อสอบ
3)
การออกข้อสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการใน
รู ปคณะทางานออกข้อสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ น
หน่วยงานหลักดาเนินสรรหาครู (การผลิตรู ปแบบการสรรหา การบรรจุ
แต่งตั้ง การติดตามผลการพัฒนา)
2) เปิ ดโอกาสให้คนเก่งเป็ นครู
3.2.2 หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู ให้เป็ นการเชื่ อมโยงกับการเรี ยนการ
สอนเพื่อให้ครู อยูใ่ นห้องเรี ยน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสู ตรในการอบรมครู ให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและ
การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็ นหลักสู ตรที่ได้รับการอนุมตั ิ / เห็นชอบ รวมทั้งการ
พัฒนาครู ดว้ ยระบบ TPEP Online
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2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็ นพิเศษอย่างเร่ งด่วน (ICU) รวมทั้งการดาเนิ นการตามแนวทาง No
Child Left Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่ งต่อผูเ้ รี ยน การป้ องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน
ผูป้ กครองร่ วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็ นและต้องการเป็ นพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครื อข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่ อและองค์ความรู ้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั อย่าง
สร้างสรรค์และรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรี ยนมหาวิทยาลัย ( Admission) สร้างความเท่าเทียมใน
การใช้สิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอ่านระบบ Clearing- House
5. ด้ านการเสริมสร้ างคุณภาพชี วติ ประชาชนทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน
5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรี ยนและชุมชนร่ วมคัดแยกขยะ นากลับมาใช้
ประโยชน์
5.2 การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เช่น โรงเรี ยนตามพระราชดาริ : ต้นแบบการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม
5.3 หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสู ตรทุกระดับ
6. ด้ านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่ องกฎหมาย
เตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่ างรัฐธรรมนู ญ พ.ศ. ...
จานวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...
2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ...
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
: จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วัน
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6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ …)
พ.ศ. …..
2) พ.ร.บ. สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ …) พ.ศ. …..
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. …..
6) พ.ร.บ. โรงเรี ยนเอกชน (ฉบับที่ …) พ.ศ. …..
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวติ พ.ศ. …..
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. …..
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. …..
6.2 ปรับปรุ งระบบบริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็ นรู ปประธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็ นฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริ หารจัดการโรงเรี ยนแม่เหล็กและโรงเรี ยนขนาดเล็ก
5. การขับเคลื่อน กากับและติดตามการนาจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงศึกษาธิ การสู่ การปฏิบตั ิ
5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาแผนปฏิบตั ิการตาม
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
5.2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นหน่วยงานหลักและกาหนดกรอบการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนาจุดเน้นเชิง
นโยบาย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
5.2.2 ติดตามการนาจุดเน้นเชิงนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ ประกอบด้วย การประชุม
ติดตามรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็ นเอกสาร / e-Report และการตรวจ
ราชการ
5.2.3 จัดทารายงานและสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามนโยบายที่เป็ นจุดเน้นที่ตอ้ งเร่ งรัด
ไม่ปรากฏผลโดยเร็ วทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)
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5.2.4 จัดทารายงานและสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามจุดเน้นเชิงนโยบายทุกนโยบายเป็ น
รายไตรมาสรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
5.2.5 การรายงานและสรุ ปผลการปฏิ บ ั ติ ต ามข้ อ 5.2.1 - 5.2.4 อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงซึ่ งจะมีการสัง่ การ ให้ทราบเพื่อให้การดาเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป

3. แผนต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
1. กรอบแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564)
กรอบวิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริ บทการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้การ
กาหนดวิสัยทัศ น์แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 ยัง คงต่อเนื่ องจากวิสั ย ทัศ น์ แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 11 และกรอบ
หลักการของ การวางแผนที่นอ้ มนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ยึดคนเป็ นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่าง มีส่วนร่ วม การพัฒนาที่ยดึ หลักสมดุล ยัง่ ยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ
ฉบับ ที่ 12 ต้องให้ ค วามส าคัญ กับ การก าหนดทิ ศ ทางการพัฒ นาที่ มุ่ ง สู่ ก ารเปลี่ ย นผ่า นประเทศไทย จาก
ประเทศที่ มีรายได้ป านกลาง ไปสู่ ป ระเทศที่ มีรายได้สู ง มี ค วามมัน่ คง และยัง่ ยืน สั งคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุ ข และนาไปสู่ การบรรลุวสิ ัยทัศน์ ระยะยาว “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ของประเทศ
การก าหนดต าแหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็ นการ
กาหนดตาแหน่ งทางยุทธศาสตร์ ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ที่ สศช. ได้จดั ทาขึ้น ประเทศ
ไทยเป็ นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็ นธรรม เป็ นศูนย์กลางด้าน การขนส่ งและโลจิสติกส์
ของภู มิ ภ าคสู่ ค วามเป็ นชาติ ก ารค้าและบริ ก าร (Trading and Service Nation) เป็ นแหล่ ง ผลิ ตสิ น ค้าเกษตร
อินทรี ย ์ และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสู งที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
เป้ าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้ าหมาย ดังนี้
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุ นการเจริ ญเติบโตของประเทศและการสร้ างสังคมสู งวัย
อย่างมี คุ ณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุ กช่ วงวัยมี ความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม (Socio Economic
Security) และมีคุณภาพชี วติ ที่ดีข้ ึน 2) การศึกษาและการเรี ยนรู ้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็ง เป็ นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่ อมล้ าในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีค วามเท่าเที ยมกันมากขึ้ น 2)
บริ การ ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทัว่ ถึง
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4. การสร้ างการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จและสังคมที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ 1) รักษา
ความ มัน่ คงของฐานทรัพ ยากร สร้ างสมดุ ลระหว่างการอนุ รักษ์และการใช้ป ระโยชน์ อย่างยัง่ ยืนและเป็ น
ธรรม 2) ขับเคลื่ อนประเทศสู่ เศรษฐกิ จและสังคมที่ เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม 3) เพิ่มขี ดความสามารถในการ
รับมือภัยพิบตั ิ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริ หารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 5) มีการบริ หารจัดการน้ า ให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์
และอุปทานของน้ า
5. การบริ หารราชการแผ่นดิ นที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ 1) การบริ หารงานภาครัฐที่โปร่ งใส เป็ น
ธรรม มีประสิ ทธิ ภาพและมีส่วนร่ วม 2) ขจัดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ 3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้ วย
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ รายได้สูง ด้วยการ
ส่ งเสริ ม ด้านการวิจยั และพัฒ นา การพัฒ นาผลิ ตภาพแรงงาน การสิ่ งเสริ ม ผูป้ ระกอบการที่ เข้ม แข็งและ
พาณิ ชย์ดิจิตอล การลงทุนโครงการสร้างพื้นฐาน และการปรับโครงการสร้างการผลิตภาคเกษตร
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบ เพื่อสร้างสังคมสู งวัยอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่ วงวัยให้สนับสนุ นการเจริ ญเติบโตของประเทศ การพัฒนาด้านสุ ขภาพ
การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชี พในสังคมสู งวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรี ยนรู ้ ให้มี คุ ณ ภาพ เท่ าเที ยมและทั่วถึ ง โดย (1) ปฏิ รูป ระบบบริ หารจัดการทางการศึ ก ษา (2)
ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครู (4) ปฏิรูประบบการเรี ยนรู ้
3. การลดความเหลื่ อมล้ าทางสังคม ด้วยการยกระดับรายได้และสร้ างโอกาสในการประกอบ
อาชี พ การจัดบริ การทางสังคมให้ทุกคนตามสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุม้ กันระดับปั จเจก การ
สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
4. การรอบรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็ นเมือง ด้วยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่ งอานวยความสะดวกของเมื อง การพัฒ นาด้านการขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ เชื่ อมโยกกับ เพื่ อนบ้าน การ
ส่ งเสริ มการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. การสร้ างความเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จและสังคมอย่างเป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
รั ก ษาทุ น ทางธรรมชาติ เพื่ อการเติ บ โตสี เขี ย ว การส่ งเสริ ม การบริ โภคที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อ ม การส
ส่ งเสริ มการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสี เขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การ
พัฒนาความร่ วมมือด้านสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริ หารจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงด้านภัยพิบตั ิ (ทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
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ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้ วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้ างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่ วงวัย เพื่อให้คนไทย
เป็ น คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินยั และมีคุณภาพชี วิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูส้ ู งอายุที่จะมีสัดส่ วน
สู งขึ้นในสังคม สู งวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้ นฟูและดูแลสุ ขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้ อรัง การสร้าง สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสู งวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็ น
ฐานการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดย
การยกระดับคุ ณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ ที่ สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 การป้ องกันและ
ควบคุมปั จจัยทางสังคม ที่ กาหนดสุ ขภาพเพื่อสร้ างสุ ขภาวะที่ดี การสร้ างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย
รวมทั้งการเสริ มสร้างบทบาทของ สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ในสังคม
2. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเป็ นธรรมลดความเหลื่อมลา้ ในสั งคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ า
ใน ทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร
แหล่งทุน ในการประกอบอาชี พ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จฐานราก การเข้าถึ งบริ การทาง
สังคมของรัฐ อย่างมีคุณภาพ ทัว่ ถึงและเป็ นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนาคนได้เต็ม ตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่ รู ้และทักษะที่เหมาะสม
เน้น การเรี ย นรู ้ เพื่ อสร้ างสั ม มนาชี พ ในพื้ น ที่ การจัดรู ป แบบบริ ก ารสุ ขภาพและสวัส ดิ ก ารทางสั ง คมขั้น
พื้ น ฐานที่ จาเป็ นและ เหมาะสมตามกลุ่ ม เป้ าหมาย การพัฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณะให้ มี คุ ณ ภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุ มชน การเพิม่ ศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อ
สร้ างโอกาสการเข้าถึ งกระบวนการ ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่ งจะนาไปสู่ การลดความยากจนและความ
เหลื่อมล้ าอันจะนาไปสู่ การลดความขัดแย้ง ในสังคมไทย
3. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่ งขันได้ อย่ างยัง่ ยืน ให้ความสาคัญกับ
การบริ ห ารจัด การนโยบายการเงิ น และนโยบายการคลัง โดยรวมถึ ง การปฏิ รูป ภาษี ท้ ัง ระบบ เพื่ อ รั ก ษา
เสถี ยรภาพ และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพของระบบเศรษฐกิ จ การปรับ โครงสร้ างทั้งห่ วงโซ่ คุณค่าในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริ การ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิ ตและบริ การที่เป็ นฐานการ
เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในปั จจุ บ ัน พร้ อมทั้งวางรากฐานการพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ องค์ความรู ้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริ การใหม่ และเศรษฐกิ จดิจิทลั
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่ งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริ การที่มีศกั ยภาพที่จะเป็ นฐานสาคัญ สาหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรู ปเกษตร
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และอาหาร อุ ตสาหกรรมและบริ ก าร สร้ างสรรค์ อุ ตสาหกรรมบนฐานชี วภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน
อุตสาหกรรมระบบราง อุ ตสาหกรรมหุ่ นยนต์ ธุ รกิ จบริ การสุ ขภาพ ธุ รกิ จบริ การทางการเงิ น ธุ รกิ จการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุ รกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์
ปฏิบตั ิการประจาภูมิภาค เป็ นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้ ความสาคัญกับรู ปแบบการพัฒนาในรู ปคลัสเตอร์ การสร้าง
ความเชื่ อมโยงการผลิ ตและบริ ก าร การพัฒ นา SMEs และการสร้ างผูป้ ระกอบการและเกษตรกรรุ่ นใหม่
รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้อง พัฒนาปั จจัยพื้นฐานเชิ งยุทธศาสตร์ ท้ งั ทุนมนุ ษย์
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การบริ หารจัดการและการปรับปรุ ง
กฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับ การพัฒนาประเทศสู่ การเป็ นชาติการค้า
อันจะเป็ นการสนับ สนุ นให้เศรษฐกิ จในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ ต่ ากว่า ร้ อยละ 5 ซึ่ งเป็ นปฐมบทของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ การเป็ นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติใน
ระยะยาว
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการเติบ โตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อการพัฒ นาอย่ างยั่งยืน มุ่งอนุ รัก ษ์
ฟื้ นฟูสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุ รักษ์และการ
ใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนและเป็ นธรรม บริ หารจัดการน้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ การบริ หาร
จัดการ ทรัพยากรน้ า แก้ไขปั ญหาวิกฤตสิ่ งแวดล้อมโดยเร่ งรัดแก้ไขปั ญหาการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกลง ร้อยละ 20 ตามเป้ าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพลดการใช้พลังงาน เพื่อ
ปรับตัวไปสู่ รูปแบบ ของการผลิ ตและการบริ โภคคาร์ บอนต่ าและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้ น รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการป้ องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิธรรมชาติ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานและสนับสนุ นให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยัง่ ยืน
5. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง ให้ความสาคัญกับความมัน่ คงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมื อกับภัย
คุกคาม ทุกรู ปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) สถาบันหลักของชาติให้ดารงอยูอ่ ย่าง
มัน่ คง เป็ น จุดยึดเหนี่ยวของสังคม 2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความ
เชื่ อมัน่ ในกระบวนการยุติธรรม 3) ความสงบสุ ขและการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ 4) การบริ หาร
จัดการความ มัน่ คงชายแดนชายฝั่ งทะเล เสริ มสร้ างและพัฒนาความร่ วมมื อกับประเทศเพื่ อนบ้านในการ
แก้ไขปั ญหาด้านความ มัน่ คง 5) สร้ างความเชื่ อมัน่ และพัฒนาความร่ วมมื อในกลุ่ มประเทศอาเซี ยนและ
ประชาคมโลก เพื่อรักษา ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้ องกันแก้ไขปั ญหาภัยคุกคามข้ามชาติภยั ก่อการ
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ร้ า ย 6) เสริ ม สร้ า งความมั่น คง ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและไชเบอร์ 7) รั ก ษาความมั่น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และปกป้ อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 8) เสริ มสร้างความมัน่ คง
ทางอาหารพลังงาน และน้ า โดยการกาหนด แนวทางบริ หารจัดการ 9) เสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้อง
ประเทศ การรักษาความสงบภายในและความ มัน่ คงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ 10) พัฒนาระบบการเตรี ยมพร้ อมแห่ งชาติ และระบบบริ หารจัดการภัยพิบตั ิ 11) การบริ หาร
จัดการยุทธศาสตร์ ดา้ นความมัน่ คง ให้เกิดผลในการปฏิ บตั ิ ในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม พัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง รวมทั้ง สนับสนุนงานศึกษา วิจยั พัฒนาด้านความมัน่ คง
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเพิ่มประสิ ทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครั ฐ เพื่อให้การบริ หารจัดการ
ภาครัฐ มีความโปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็ นธรรม รวมทั้งประชาชน
มี ส่ วน ร่ วม มี ก ารกระจายอานาจ และแบ่ งภารกิ จรั บ ผิด ชอบที่ เหมาะสมระหว่างส่ วนกลาง ภู มิ ภาคและ
ท้อ งถิ่ น โดยมี ประเด็น การพัฒ นาส าคัญ ประกอบด้วย การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัดการภาครั ฐ
การปรับปรุ งการ ให้บริ การภาครัฐผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Government) การปรับปรุ งกระบวนการ
งบประมาณ และการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจาย
อานาจสู่ ทอ้ งถิ่นโดยการปรับ โครงสร้างการบริ หารงานท้องถิ่นให้เอื้อต่อการกระจายอานาจที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น และการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์ รัปชัน่ ซึ่ ง
จะเป็ นปั จจัยสนับ สนุ นส าคัญ ที่ จะช่ วยส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ป ระสบผลสาเร็ จและ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคต ประเทศไทยปี 2577
7. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานและระบบโลจิ สติกส์ การพัฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน การคมนาคมขนส่ ง การเชื่ อมโยงเครื อข่ายโทรคมนาคม และการบริ การจัดการโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิ จพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่ อมโยงการเดิ นทางและขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมัน่ คงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั การลด ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบ ราง อุตสาหกรรมซ่ อมบารุ งและการผลิตชื้นส่ วนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้ พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ท้ งั ในด้านการส่ งเสริ ม
ผูป้ ระกอบการไทยในการสร้ างเครื อข่ายการขนส่ ง ระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และ
การปรับ ปรุ งระบบบริ หารจัดการ กฎหมายและระเบี ย บ ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการพัฒ นาสิ่ งอานวยความ
สะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการขนส่ งจากถนนสู่ ราง เป็ นหลัก
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8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัดกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่านมา อาศัยการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพจากปั จจัยความได้เปรี ยบด้านแรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข้าเทคโนโลยีสาเร็ จรู ปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู ้ เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทาให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางก้านเทคโนโลยีซ่ ึ งมี มูลค่าเพิ่ มสู งตกอยู่กบั
ประเทศผูเ้ ป็ นเจ้าของเทคโนโลยี อี ก ทั้งการลงทุ น ด้านการวิจยั และพัฒ นายัง ไม่ เพี ยงพอที่ จะขับ เคลื่ อ น
ประเทศสู่ สังคมนวัตกรรมได้
การพัฒนาจึงเน้นในเรื่ องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
และการเพิ่ ม ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรมเพื่ อ ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริ การ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน
แนวทางการพัฒ นาส าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่ ง ส่ ง เสริ มการลงทุ น วิจยั และพัฒ นาและ
ผลักดันสู่ การใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์และเชิ งสังคม อาทิ ลงทุนวิจยั และพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศ
ไทยมีศกั ยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่ การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสั งคมเพื่ อลดความเหลื่ อมล้ าและยกระดับ คุ ณภาพชี วิตของประชาชน (2)
พัฒนาผูป้ ระกอบการให้เป็ นผูป้ ระกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการให้มีบทบาทหลัก
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่ วมกาหนดทิ ศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่ งเสริ มการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการออกแบบและสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจยั อาทิ การเร่ งการผลิ ตบุ คลากรสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้อ งการโดยเฉพาะสาขา STEM และพัฒ นาศัก ยภาพนัก วิ จ ัย ให้ มี ท้ ัง ความรู ้ แ ละความเข้า ใจใน
เทคโนโลยี
9. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค เมื อ ง และพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ในช่ วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดาเนิ นยุทธศาสตร์ เชิ งรุ ก
เพื่อเสริ มจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็ นฐานผลิตและบริ การที่สาคัญ ประกอบกับการขยายตัว
ของประชากรในเขตเมืองจะเป็ นโอกาสในการกระจายความเจริ ญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการ
พัฒนาเมื องให้เป็ นเมืองน่ าอยู่และมี ศกั ยภาพในการรองรับการค้าการลงทุ น รวมทั้งลดแรงกดดันจากการ
กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุ งเทพฯภาคกลางไปสู่ ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็ นส่ วนหนึ่ งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนยังเป็ นโอกาสในการเปิ ดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริ เวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิ
ภาพของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่ องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้
ที่เป็ นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจานวนเมื องศู นย์กลางของจังหวัดเป็ นเมื องน่ าอยู่สาหรั บคนทุ กกลุ่มในสังคม
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พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพสู่ งและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่า
การลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริ เวณชายแดน
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้
กระจายตั ว อย่ า งทั่ ว ถึ ง พั ฒ นาภาคเหนื อให้ เ ป็ นฐานเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ มู ล ค่ า สู ง พั ฒ นาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่ เป้ าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็ นฐานเศรษฐกิจ
ชั้นนา พัฒนาภาคใต้เป็ นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็ นเมืองน่าอยู่ ส่ งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การ
มีส่วนร่ วมของส่ วนกลาง ส่ วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะใน
เขตเมืองและ (3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้ นฟูพ้นื ที่บริ เวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็ นฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้ น ที่ พัฒ นาพื้ น ที่ เศรษฐกิ จใหม่ บ ริ เวณชายแดนเป็ นประตู เศรษฐกิ จเชื่ อมโยงกับ ประเทศเพื่ อนบ้านให้
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและเกิดผลที่เป็ นรู ปธรรม
10. ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมื อระหว่ างประเทศเพื่ อการพัฒนา การพัฒนาความร่ วมมื อระหว่าง
ประเทศของไทยในช่ วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิ ดเสรี เปิ ดเสรี และเปิ ดโอกาสโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและขยายความร่ วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเป็ นการ
ขับเคลื่ อนต่อเนื่ องจากการดาเนิ นการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกาหนดเป็ นแนวทางการดาเนิ น
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิ ดกว้าง และเป็ นธรรม ดาเนินยุทธศาสตร์ เชิงรุ กในการแสวงหาตลาด
ใหม่ๆ ส่ งเสริ มให้ผูป้ ระกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่ งเสริ มความร่ วมมือเพื่อการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค
ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่ องการมีเครื อข่ายการเชื่ อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิ จที่
ครอบคลุ มและมี การใช้ประโยชน์ ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่ ม ระบบห่ วงโซ่ มูล ค่าในอนุ ภูมิภาคและภู มิ ภาค
อาเซี ยน ประเทศไทยเป็ นฐานเศรษฐกิ จ การค้าและการส่ งทุนที่สาคัญในภู มิภาคอนุ ภูมิภาคให้ครอบคลุ ม
ภูมิภาคอาเซี ยนเอเชี ยตะวันออก และเอเชี ยใต้ และประเทศไทยเป็ นหุ ้นส่ วนการพัฒนาที่ สาคัญทั้งในทุ ก
ระดับ
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่ วมมือทางการค้าการลงทุนกับมิตร
ประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ ส าหรั บ สิ น ค้า และบริ ก ารของไทย (2) พัฒ นาความเชื่ อ มโยงด้านการ
คมนาคมขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่ วมมื ออนุ ภู มิ ภ าคภายใต้แผนงาน GMS,
ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภู มิ ภ าคอาเซี ย นเพื่ อ อ านวยความสะดวกและลดต้น ทุ น
ด้านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและส่ งเสริ มให้ไทยเป็ นฐานของการประกอบธุ รกิจ การบริ หาร และการลงทุนที่
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โดดเด่นในภูมิภาค (4) ส่ งเสริ มการลงทุนไทยในต่างประเทศของผูป้ ระกอบการไทย (5) เปิ ดประตูการค้า
และพัฒนาความร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ท้ งั ในระดับอนุ ภูมิภาคและ
ภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (6) สร้างความเป็ นหุ ้นส่ วนการพัฒนากับประเทศในอนุ ภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ (7) เข้าร่ วมเป็ นภาคีความร่ วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่ สร้ างสรรค์ (8) ส่ งเสริ ม
ความร่ วมมื อกับภู มิภาคและนานาชาติ ในการสร้ างความมัน่ คงในทุ กด้านที่ เกี่ ยกับเรื่ องความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน (9) บู รณาการภารกิ จด้านความร่ วมมื อระหว่างประเทศและด้านการต่ างประเทศ และ (10)
ส่ งเสริ มให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
2. ข้ อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ.2552-2561)
คณะรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมวันที่ 18 สิ งหาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี
เป้ าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรี ยนรู ้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนของสังคมในการ
บริ หารและจัดการศึกษา โดยกาหนดประเด็นสาคัญของระบบการศึกษาและเรี ยนรู ้ที่ ตอ้ งการปฏิ รูปอย่าง
เร่ งด่วนได้ 4 ประการหลัก ได้แก่ (1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ (2) พัฒนาคุณภาพครู ยคุ ใหม่ (3) พัฒนา
คุณภาพคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ และ (4) พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่ ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ต้ งั แต่ปฐมวัย สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและ
แสวงหาความรู ้ อย่างต่ อเนื่ องตลอดชี วิต สามารถสื่ อสาร คิ ด วิเคราะห์ แก้ปั ญ หา ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์มี จิต
สาธารณะ มี ระเบี ย บวินัย ค านึ งถึ งประโยชน์ ส่ วนรวม ท างานเป็ นกลุ่ ม ได้ มี ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ย ม
จิตสานึ กและภูมิใจในความเป็ นไทย ก้าวทันโลก เป็ นกาลังคนที่ มีคุณภาพ มีทกั ษะความรู ้ พ้ืนฐานที่ จาเป็ น
สมรรถนะ ความรู ้ สามารถทางานมีประสิ ทธิ ภาพ มีโอกาสเรี ยนรู ้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค
2. พัฒนาคุ ณภาพครู ยุคใหม่ ที่เป็ นผูอ้ านวยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เป็ นวิชาชี พที่มีคุณค่า มี
ระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสม
กับการเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีใจรักมาเป็ นครู มีปริ มาณเพียงพอและสามารถจัดการ
เรี ยนการสอนได้อย่างมี คุณ ภาพ สามารถพัฒ นาตนเองและแสวงหาความรู ้ อย่างต่ อเนื่ องมี ส ภาวิช าชี พ ที่
เข้มแข็ง บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ โดยการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ สาหรับการศึกษาและการเรี ยนรู ้
ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
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4. พัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการใหม่ มุ่งเน้นการกระจายอานาจสู่ สถานศึ กษาเขตพื้นที่
การศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (อปท.) รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุมชน ภาคเอกชน
และทุกภาคส่ วน มีระบบบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมตรวจสอบได้ มีการ
นาระบบและวิธีการบริ หารจัดการแนวใหม่มาใช้ ควบคู่กบั การสร้ างผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง มีการบริ หารจัด
การเงินและงบประมาณที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Demand side) โดยให้ผเู ้ รี ยนเลือกรับบริ การ
3. ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
จุดเน้นของการศึกษา คือ การศึกษาเพื่อความสุ ขและสันติภาพ โดยมุ่งให้การศึกษาสร้ าง
คน คนสร้างชาติให้มนั่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
วิสัยทัศน์ ประเทศมีความัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษา แบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้แก่
1. ยุ ท ธศาสตร์ ระดั บ สั้ น เร่ งด่ ว น (Quick wins) ด าเนิ น การภายในเดื อนมิ ถุ น ายน 2560
จานวน 6 ประเด็น ได้แก่
1.1 ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปโครงสร้างและกระจายอานาจสู่ สถานศึกษา
1.2 ปรับปรุ งหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
1.3 พัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
1.4 ปรับปรุ งพัฒนางานบริ หารบุคคลทั้งระบบเพื่อประสิ ทธิ ภาพการศึกษา
1.5 พัฒนาผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็กเพื่อคุณภาพการศึกษา
1.6 ปรับกระบวนทัศน์คนไทยให้พอเพียงเพื่อความสุ ขที่ยงั่ ยืน
สาหรับการพัฒนาอาชี วะศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ ได้มีเป้ าประสงค์พฒั นา สร้างหลักสู ตร
และการจัดการการเรี ยนการสอน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ดังนี้
1) ผูเ้ รี ยนได้รับ ความรู ้ ค วามสามารถด้านวิช าชี พ ในระดับ สากล สอดคล้องกับความ
ต้อ งการตลาดแรงงานในภาคอุ ต สาหกรรมที่ รั ฐ บาลก าหนดเป็ นแนวการพัฒ นาประเทศตรมข้อ ตกลง
ประชาคมอาเซียนและที่สามารถผันไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
2) ผู ้เรี ย นมี ท างเลื อ กทางการศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง ในสายวิ ช าชี พ และสายสามัญ เพื่ อ
ความก้าวหน้าในชีวติ ตามความถนัดความสนใจ
3) ผูเ้ รี ยนที่มีรายได้นอ้ ยได้มีรายได้ระหว่างเรี ยน และมีอาชี พตามทักษะความสารถเมื่อ
จบการศึกษา จนเกิ ดอาชี พที่มนั่ คง สร้ างความัง่ คัง่ และยัง่ ยืนให้กบั ตนเองและประเทศชาติ รวมถึงช่ วยลด
ความเหลื่อมล้ าและลดช่องว่างการพัฒนาเมื่องกับชนบทได้มากขึ้น
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4) เพิ่มค่านิ ยมให้ผปู ้ กครองเกิดความเชื่ อมัน่ และมัน่ คงในอาชี วศึกษา สร้างอาชี พโดยมี
การแนะแนวทางทั้งผูเ้ รี ยนและผูป้ กครองในการเรี ยนรู ้ตรงกับความถนัดในทักษะและความต้องการเพื่อการ
ดารงชีวติ ที่มนั่ คงในอนาคต
วิธีการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1) ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในทุกภาคที่มีกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และอาชีวศึกษาด้วยรู ปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System Education) ที่
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกอาชี พก่อนเลื อกวิชาเรี ยน การหารื อกับรัฐบาล ต่างประเทศที่มีโรงงานทันสมัย
ระดับโลก เช่น ประเทศเยอรมันนี เป็ นตัวอย่างที่ดาเนินการที่มีผลลัพธ์สูงในระบบทวิภาคี
2) สร้างระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีการเสริ มสร้ างคุณภาพผูเ้ รี ยนอาชี วศึกษา
ให้ ไ ด้คุ ณ ภาพระดับ มาตรฐานสากล (International Qualification) โดยปรั บ ใช้ ห ลัก สู ต รการศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งเทคโนโลยีและธุ รกิจบริ การที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายใน
กลุ่มประเทศอาเซี ยนหลักสู ตรที่มีมาตรฐานสากลเป็ นที่ยอมรับในระดับอาเซี ยนและระดับโลก เช่น ระบบ
BTEC ( Business Technology Education Council ) ของสหราชอาณาจักร หรื อ ระบบ TAFE ( Technical
And Further Education) ของออสเตรเลีย
3) จัดระบบการเทียบโอนความรู ้และทักษะปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนจากงานอาชี พและผูเ้ รี ยน
จากสถานประกอบการและแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ และวางพื้นฐานการจัดทาระบบการจัดเก็บสะสมหน่วยกิตจาก
การเทียบโอนในธนาคารหน่วยกิต
4) ยกฐานะวิชาชี พ สายอาชี วะให้เที ยบเท่ ากับ วิชาชี พ สาสามัญ โดยจัดตั้งสภาพกลุ่ ม
วิชาชีพเป็ นสภาวิชาชีพที่กฎหมายรองรับในแต่ละสาขาที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อกาหนดคุณวุฒิของ
ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้าเพียงเป็ นสมาชิ กของสภาวิชาชี พและให้กาหนดคุณสมบัติ และ/หรื อความสามารถ
ประสบการณ์ข้ นั ต่าของผูท้ ี่จะขอสมัครรับในอนุ ญาตในการประกอบอาชี พช่างในแขนงนั้น ๆ ในระดับต่าง
ๆ จะทาให้ผปู ้ ระกอบวิชาชี พนั้นมีความมุ่งมัน่ ที่จะยกระดับความสามารถของจนเองจากการเรี ยนรู ้ เพิ่มเติม
หรื อทางานในโครงการที่ ใหญ่ข้ ึ น ให้เป็ นผูท้ ี่ มีคุณวุฒิวิชาชี พที่ สูงอย่างน่ าภาคภู มิใจ เหมือนผูไ้ ด้เรี ยนใน
คณะหรื อสาขาวิชาอื่น เช่น วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เป็ นต้น
5) ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐานและคุ ณวุฒิ
วิชาชี พเพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันและสามารถเทียบวุฒิการศึกษาจากประสบการณ์ ทางานจริ ง เช่น สภา
การศึกษาซึ่ งจัดทากรอบมาตรฐานวิชาชี พแห่ งชาติ ( NQF ) กรมพัฒนาแรงงานและสถาบันคุ ณวุฒิวิชาชี พ
(องค์การมหาชน เป็ นต้น)
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2. ยุทธศาสตร์ ระยะกลางทีต่ ้ องดาเนินการภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2565) มี 6 ประเด็น ได้แก่
2.1 ปรับปรุ งพัฒนางานบริ หารบุคคลทั้งระบบ เพื่อประสิ ทธิ ภาพการศึกษา
2.2 พัฒนาผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็ก เพื่อความยัง่ ยืน
2.3 ปรับปรุ งหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
2.4 พัฒนาการศึกษาเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2.5 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ เพื่อคุณภาพการศึกษา
2.6 พัมนาชุมชนการเรี ยนรู ้เพื่อความสุ ขอย่างพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์ ระยะยาวทีต่ ้ องดาเนินงานภายใน 15 ปี ( พ.ศ. 2575) มี 3 ประเด็น ได้แก่
3.1 กระจายโอกาสและการมีส่วนร่ วมเพื่อความยัง่ ยืน
3.2 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง
3.3 พัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้เพื่อความสุ ขอย่างพอเพียง

4. อุตสาหกรรมเป้ าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
ความนา
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ ผ่านมา ได้มีมติ เห็ นชอบในหลักการสาหรับข้อเสนอ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่ อง “10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต” เพื่อ
เป็ นมาตรการระยะยาวที่ จะก าหนดทิ ศ ทาง “การปรั บ โครงสร้ างด้านการผลิ ต ทั้งเกษตร-อุ ตสาหกรรมบริ การ” ของประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพ มี ความสามารถในการแข่งขัน มีการสร้ างงานคุ ณภาพ และมีการ
สนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
ข้อเสนอ “10 อุ ตสาหกรรมเป้ าหมาย: กลไกขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จเพื่ออนาคต” ได้ผ่านการ
พิจารณาร่ วมกันใน “คณะทางานส่ งเสริ มการลงทุนภาคเอกชน” ที่จดั ตั้งโดยกระทรวงการคลัง ซึ่ งกรรมการ
ประกอบด้วย กระทรวงอุ ตสาหกรรม สานัก งานส่ งเสริ มการลงทุ น ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และหน่วยงานอื่น รวม 15 หน่วยงาน ทั้งนี้ คณะทางานฯ มีหน้าที่ที่จะวิเคราะห์
สถานภาพและศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายที่จะมีบทบาทต่อการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยในอนาคต พร้ อมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเกี่ ยวกับมาตรการส่ งเสริ มการ
ลงทุนสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายเหล่านั้น
ข้อเสนอดัง กล่ าวได้เสนอผ่านความเห็ น ชอบของ รมว.กระทรวงการคลัง (คุ ณ อภิ ศ กั ดิ์
ตันติวรวงศ์) รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม (คุณอรรชกา สี บุญเรื อง) รองนายกรัฐมนตรี (คุณสมคิด จาตุศรี
พิทกั ษ์) และนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา) และนาเข้าสู่ การพิจารณาของ ครม. โดยได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการต่อไป
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สาเหตุ: เศรษฐกิจอ่ อนแอเพราะการลงทุนน้ อยมาก จึงต้ องมีอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เหตุผลสาคัญที่ตอ้ งใช้อุตสาหกรรมเป้ าหมายเป็ นเครื่ องมือในการกาหนดทิ ศทางการปรับ
โครงสร้างเพราะ
1) ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา การแข่งขันในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นมาก แต่ประเทศไทยปรับตัว
ช้า ทาให้เรามีการเจริ ญเติบโตเป็ นไปในลักษณะถดถอย ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียได้มีการพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ ว ดังจะเห็นได้จาก
• อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยต่าที่สุดในอาเซี ยนใน 2 ปี ติดกัน (2556-57) และ
กาลังแย่งอันดับต่าสุ ดกับสิ งคโปร์ ในปี นี้
• มู ล ค่าการส่ งออกที่ ขยายตัวลดลงจากร้ อยละ 14 ต่ อปี ในช่ วงปี 2541-2550 เหลื อ
เพียงร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วงปี 2551-2557 และคาดว่าจะหดตัวประมาณร้อยละ 5 ในปี 2558
2) ความถดถอยนี้มีสาเหตุสาคัญมาจากประเทศไทยขาดความมุ่งมัน่ อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
ที่ จะเร่ ง ลงทุ น ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และความสามารถในการแข่ ง ขัน กลายเป็ นปั ญ หาหลัก ใน
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
• เมื่อก่อน ประเทศไทยขยายการลงทุนประมาณร้อยละ 9-10 ต่อปี ทาให้เศรษฐกิ จ
ไทยขยายตัวร้อยละ 5 หรื อมากกว่า
• แต่ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา เราขยายการลงทุนเพียงร้อยละ 2 ต่อปี จึงไม่น่าแปลกใจว่า
เศรษฐกิ จขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2 ในช่ วงดังกล่าว เอกชนไทยขยายการลงทุนเพียงร้อยละ 3 จากร้อยละ 14
ต่อปี ที่เคยทามา
3) การลงทุนของไทย ในระยะหลังมีลกั ษณะต่างคนต่างทา กระจัดกระจายทัว่ ไป ไม่ได้มีจดั
เน้นให้เกิดพลังเหมือนสมัยทาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เมื่อ 32 ปี ที่แล้ว
เราต้อ งผลัก ดัน การลงทุ น ให้ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 10 ต่ อ ปี เหมื อ นในอดี ต จึ ง จะเพี ย งพอที่ จ ะ
ขยายตัวเต็มศักยภาพ และมีความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อีกครั้งหนึ่ง
10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
อุตสาหกรรมเป้ าหมายที่มีศกั ยภาพที่จะเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine)
ของประเทศ เสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรม และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เป็ นอยู่
ให้สูงขึ้น รวมทั้งมัน่ ใจว่า 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายเหล่านี้เป็ นที่สนใจของนักลงทุนทัว่ โลก
ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรม สามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ (Smart Electronics)
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวกลุ่ มรายได้ดีและการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism)
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4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
5) อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร (Food for the Future)
กลุ่มนี้ เราเข้าใจดี กนั อยูแ่ ล้วว่ามีฐานที่แข็งแรง แต่ตอ้ งต่อยอดการลงทุนในผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ
ให้มีการวิจยั และพัฒนา เพื่อยกอุตสาหกรรมสู่ ระดับนานาชาติ
2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่ งเป็ นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการ
แข่งขัน และมีผสู ้ นใจลงทุน ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
• เพราะโลกมี ค วามต้องการสู ง เชื่ อ ว่าจะใหญ่ ก ว่าอุ ตสาหกรรมรถยนต์ใ น
อนาคต
• เรามีความต้องการใช้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ
• รวมทั้งเรามีฐานอุตสาหกรรมชิ้ นส่ วนและไฟฟ้ าดี มาก ซึ่ งนักลงทุนทัว่ โลก
เห็นว่า
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
• จานวนเครื่ องบินที่มากขึ้นต้องการการซ่ อมแซม และมีการขนส่ งทางอากาศ
มากมากขึ้น
• เรามี สนามบิ นอู่ตะเภา และสนามบิ นอื่ น ๆ ที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการ
สร้างอุตสาหกรรมการบินได้
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
• เพราะโลกกาลังต้องการความยัง่ ยืน และทัว่ โลกกาลังกาหนดมาตรฐานด้าน
ชี ว ภาพเข้า กับ การค้า คื อ ถ้า การผลิ ต ไม่ หั น มาใช้ เคมี ชี ว ภาพ เช่ น ไบโอ
พลาสติก ในการหี บห่อ ก็อาจจะส่ งออกไม่ได้
• เรามี ฐานการเกษตรใหญ่ ที่ สุ ดในอาเซี ยน ถ้าเราไม่ลงทุ น ประเทศอื่ นก็ จะ
ลงทุน
4) อุตสาหกรรมดิจิทลั (Digital)
• ความต้องการสู งมาก และเป็ นมาตรการฐานใหม่ในการดารงชี พ โดยเฉพาะ
อีคอมเมิร์ซ
• เอกชนไทยก็พร้อม ต่างชาติก็พร้อมจะมาลงทุนต่อยอดเทคโนโลยี
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
• ในด้านการรักษาพยาบาล เรามีหมอ พยาบาล ที่เก่งมาก ทาได้ดีเป็ นที่รู้จกั ทัว่
โลก
• ต่อไปต้องเพิ่ม การลงทุ นในการผลิ ตยา อุ ป กรณ์ การแพทย์ และระบบการ
รักษาพยาบาลระยะไกล เพราะมีผสู ้ ู งอายุเยอะขึ้นทัว่ เอเชี ย คือต้องทาให้ครบ
วงจรการแพทย์
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มาตรการสนับสนุนและเร่ งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ที่ ผ่ า นมา ครม. ได้อ นุ ม ัติ ม าตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น คลัส เตอร์ 6 คลัส เตอร์ ซ่ ึ งตรงกับ
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย อันนี้ ใช้ได้ และ ครม. ได้สั่งให้สานักงานส่ งเสริ มการลงทุนจัดทามาตรการส่ งเสริ ม
การลงทุนให้ครบทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายข้างต้นโดยเร็ ว
อย่างไรก็ตาม จากผลการประมวลความเห็ นของนักลงทุนและเจ้าของเทคโนโลยีรายสาคัญทัว่ โลกกว่า 70
ราย ได้ขอ้ สรุ ปว่า
1. “การส่ งเสริ มการลงทุนของประเทศไทยไม่เพียงพอ” ที่จะดึงดูดการลงทุนรายสาคัญๆ ที่มี
ผลที่ประเทศสู ง ดังนั้น ในทางปฏิ บตั ิจาเป็ นต้องมี “การเจรจาต่อรองเฉพาะรายที่สาคัญ” และเป็ นที่ตอ้ งการ
โดยเฉพาะผูล้ งทุนที่เป็ นเจ้าของเทคโนโลยี หรื อเป็ นบริ ษทั ชั้นนาของโลกที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
2. การเจรจาต้องสามารถ “ปรับ/เพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์” ตามความสาคัญและผลประโยชน์ที่ได้
จากโครงการลงทุนนั้น ๆ
เช่ น ถ้าสร้ างฐานการผลิ ต สร้ างมู ลค่าเพิ่ มให้กบั ประเทศได้มาก หรื อความสามารถในการ
สร้างความรู ้ให้กบั ภาคเกษตรที่เรายังไม่มาก่อน ก็ควรจะได้สิทธิ ประโยชน์เพิม่ พิเศษ
ดังนั้น ในการผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้ าหมายข้างต้น จาเป็ น “ต้องมีมาตรการเสริ ม” นอกเหนือจาก
การส่ งเสริ มการลงทุนโดยปรกติ ดังนี้
1. ต้องมีแผนกาหนดทิศทางอุตสาหกรรมเป้ าหมายให้ชดั เจน
• ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นแม่งาน ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการของอุตสาหกรรม
เป้ าหมายแต่ละอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการสร้างตลาดภายในประเทศ เช่น ต้องการส่ งเสริ มการ
ใช้ไบโอพลาสติกในประเทศ การปรับใช้หุ่นยนต์ในสายการผลิตอุตสาหกรรม เป็ นต้น เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั นักลงทุนถึงความมุ่งมัน่ ของประเทศในการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมเป้ าหมายเหล่านั้น
2. ต้องมีมาตรการการเงินเสริ ม
• ให้จดั ตั้ง “กองทุนพัฒนาเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม” เพื่อทาหน้าที่ให้เงินสนับสนุ น ให้
เงินกูย้ ืมหรื อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ หรื อให้เป็ นทุนสาหรับโครงการการลงทุนพิเศษที่เป็ นที่ตอ้ งการอย่างสู งที่
สามารถทาให้อุตสาหกรรมเป้ าหมายนั้นๆ ทั้งนี้ ให้กองทุ นฯ จัดตั้งอยู่ภายใต้การกากับดู แลของกระทรวง
อุตสาหกรรม
• ในการใช้เงิน ให้มี “คณะอนุ กรรมการเร่ งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้ าหมาย” จัดตั้ง
ขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิ จพิเศษ ทาหน้าที่ “คัดเลื อก-ชี้ ชวน-เจรจา” ผูล้ งทุ นรายสาคัญ บริ ษทั เจ้าของ
เทคโนโลยี ก่ อนนาเข้าสู่ ค ณะกรรมการเขตเศรษฐกิ จพิ เศษระดับ ชาติ (นายกรั ฐมนตรี เป็ นประธาน) เพื่ อ
อนุมตั ิ
3. ต้องมี มาตรการการคลังเสริ มกระทรวงการคลัง รับไปดาเนิ นการในหลายเรื่ อง ที่ สาคัญ
ได้แก่
• เพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ พิ เศษยกเว้น อัต ราภาษี นิ ติ บุ ค คลเป็ นเวลา 10-15 ปี ส าหรั บ
โครงการที่มีความสาคัญสู งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จากสู งสุ ด 8 ปี ตามการส่ งเสริ มการลงทุนทัว่ ไป
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• เพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์พิเศษยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– สาหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญอยู่ในระดับไม่เกิ น 15% อัตราภาษี รายได้บุ คคลธรรมดา
ของผูเ้ ชี่ยวชาญชั้นนาระดับนานาชาติ และ
– ไม่เกิ น 15% สาหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญระดับสู ง และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่จาเป็ นใน
โครงการลงทุน และสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศ
• ให้ เร่ ง แก้ ไ ขโครงสร้ า งอากรขาเข้า ชิ้ น ส่ ว นหรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต หรื อ
ให้บริ การในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ในกรณี อตั ราอากรของชิ้นส่ วนหรื ออุปกรณ์สูงกว่าผลิตภัณฑ์
• ให้ยกเว้นอากรขาเข้าของที่นาเข้ามาเพื่อทาการวิจยั พัฒนาหรื อทดสอบ
4. มีมาตรการอานวยความสะดวกเสริ ม
กระทรวงอุตสาหกรรมจะประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เร่ งรัดเรื่ องการอานวยความ
สะดวกด้านการลงทุนที่สาคัญ ได้แก่
• ให้สิทธิ ประโยชน์การเข้าออก และการทางานของผูเ้ ชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ระดับสู ง
จากต่างประเทศเทียบเท่าคนไทย ครั้งละ 5 ปี ตลอดช่วงอายุการส่ งเสริ มการลงทุน
• ให้มีการถื อหุ ้นสาหรับนักลงทุนต่างชาติ 100% ในระยะเริ่ มต้น หรื อกรณี ที่เป็ นการ
ลงทุนด้านวิจยั และพัฒนา (R&D) ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั ร ซึ่ งนักลงทุนไทยไม่มีความเชี่ยวชาญ
• ให้สิทธิ ประโยชน์พิเศษให้ผลู ้ งทุนต่างชาติการถือครองที่ดิน 99 ปี
เขตเศรษฐกิจพิเศษและอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
รัฐบาลต้องการให้ 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ซึ่งครอบคลุม เกษตร-อุตสาหกรรม-บริ การ เป็ น
พลังในการผลักดันเศรษฐกิจสู่ อนาคตที่ดีข้ ึน เพื่อให้ประเทศมีรายได้สูงขึ้น ชาวบ้านมีรายได้สูงขึ้น มีงานที่มี
คุ ณ ภาพรองรั บ เด็ ก จบใหม่ และที่ ส าคัญ คื อ ประเทศมี ค วามสามารถในการแข่ งขันขึ้ น การขยายตัวของ
เศรษฐกิจสู งขึ้น โดยมีสมดุลทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและการส่ งออก
อย่างไรก็ตาม ความสาเร็ จของการผลักดันอุตสาหกรรมเป้ าหมาย อยู่ที่ความต่อเนื่ องของนโยบายและการ
ปฏิบตั ิ การให้ความสะดวกแก่นกั ลงทุน และมีการคุม้ ครองการลงทุนที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่
ผูล้ งทุน ซึ่ งโครงสร้างการกากับดู แลและขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมเป้ าหมาย โดยในการผลักดันอุตสาหกรรม
เป้ าหมายนั้น ครม. เห็นชอบในหลักการดังนี้
1) คณะกรรมการเร่ งรัดการลงทุนคลัสเตอร์ เป้ าหมาย
• ให้มี “คณะกรรมการเร่ งรั ดการลงทุ น คลัส เตอร์ เป้ าหมาย” ท าหน้าที่ ก าหนดแผน
อุตสาหกรรม เร่ งรัดการแก้ไขอุปสรรคนอกเหนื อจากสิ ทธิ ประโยชน์ทวั่ ไปภายใต้การส่ งเสริ มการลงทุนและ
สิ ทธิ ประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากการส่ งเสริ มการลงทุนทัว่ ไป เพื่อให้เกิดการลงทุนตามเป้ าหมาย
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2) กองทุนพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
• ให้มี “กองทุ น พัฒ นาเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม” เพื่ อ สนับ สนุ น โครงการลงทุ น ราย
สาคัญที่จะทาให้อุตสาหกรรมเป้ าหมายนั้น ๆ ก้าวเข้าสู่ ระดับนานาชาติ โดยมีเงิ นสนับสนุ น (Grant) มีเงินกู้
ยืม (Loan) หรื อมีเงินชดเชยดอกเบี้ย หรื อให้เป็ นทุนสาหรับผูข้ อส่ งเสริ มการลงทุนที่เป็ นที่ตอ้ งการอย่างสู ง
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดย
– ให้กองทุนนี้จดั ตั้งขึ้นภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม
– ให้มี “คณะอนุกรรมการเร่ งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้ าหมาย” (ภายใต้
พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะมีการจัดตั้งขึ้น) ให้ทาหน้าที่ “คัดเลือก-เจรจา” โครงการลงทุนรายสาคัญของ
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ตามเจตนารมณ์ของกองทุน และเสนอให้ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งชาติ
(นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน) พิจารณาอนุมตั ิ
3) คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ให้เร่ งรัดการจัดตั้ง พ.ร.บ. “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” หรื อ “เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ”
เพื่อให้มีการกาหนดพื้นที่ใด ๆ ที่มีความได้เปรี ยบจากการลงทุนของหลายคลัสเตอร์ ที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้มี
เป้ าหมายการพัฒนาในเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ท่าเรื อ สนามบิน รถไฟ
โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย) ควบคู่กบั การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมาย โดยในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควร
มีกลไกการกากับดูแลดังนี้
 คณะกรรมการระดับชาติ (นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน) ทาหน้าที่อนุมตั ิแผนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อนุ มตั ิงบประมาณ และประสานงานเชิงนโยบายภายในและระหว่างประเทศ
 คณะอนุกรรมการเร่ งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้ าหมายในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
– มีองค์ประกอบสาคัญคือ มีรองนายกรัฐมนตรี (เป็ นประธาน) มีกรรมการ
ประกอบด้วย รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม รมว.กระทรวงการคลัง และเลขาธิ การสานักงานส่ งเสริ มการ
ลงทุน และผูแ้ ทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
– มีหน้าที่ “คัดเลือก-เจรจา” ผูล้ งทุนรายสาคัญที่จะทาให้อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เกิดขึ้นได้ และ ก้าวหน้าสู่ ระดับนานาชาติได้ โดยใช้กลไกของ “กองทุนพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ
สิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนื อสิ ทธิ ประโยชน์การลงทุนภายใต้ พ.ร.บ.ส่ งเสริ มการลงทุน
– มีหน้าที่เสนอผลการเจรจาให้กบั คณะกรรมการระดับชาติ (นายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธาน) เพื่อการพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
– มีคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามความจาเป็ น
• ส านัก งานบริ ห ารเขตเศรษฐกิ จการลงทุ น พิ เศษ ท าหน้า ที่ เป็ นศู น ย์ก ลางในการ
ให้บริ การแบบครอบคลุมเบ็ดเสร็ จ (End-to-End) เพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ลงทุน
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สรุ ป
5+5 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ได้ถูกวางไว้เป็ นกลไกหลัก ของการปรับโครงสร้าง ภาคการผลิต
ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริ การให้ ก้าวไปข้างหน้า โดยทาหน้าที่เป็ นศูนย์รวมกิจกรรมเพื่อเพิ่มการลงทุนของ
ประเทศ และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ 10 ปี ข้างหน้า
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมาย เมื่อรวมกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากจะเป็ นกลไกในการสร้าง
การขยายตัวทางเศรษฐกิ จแล้ว ยังจะมีส่วนในการกระจายความเจริ ญไปอยูพ่ ้ืนที่ที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ
ภายหลังจากที่ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออกมา 32 ปี ประเทศต่าง ๆ ได้นา
แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไปปรับปรุ งและขยายผลจนประสบความสาเร็ จ ในขณะที่ประเทศไทย
ไม่มีโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีพลังเช่นนั้นอีกเลย การควบรวมคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เข้ากับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็ นการย้อนอดีตให้สร้างความสาเร็ จให้กบั อนาคต
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติ ความเป็ นมา และข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่
2.1 ประวัติ ความเป็ นมา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
มาตรา 13 แห่ งพระราชบัญ ญัติก ารอาชี วศึ กษา พ.ศ.2551 ก าหนดให้ “สถานศึ กษาอาชี วศึ กษา
สามารถรวมกันเป็ นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชี วศึ กษาเพื่อจัดตั้งเป็ นสถาบันการอาชี วศึกษาให้
กระทาได้โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอาชี วศึกษาคาแนะนาของคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
และคานึงถึงการประสานความร่ วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ทั้งนี้ ให้ เป็ นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
ต่อมาคณะกรรมการการอาชี วศึกษา (กอศ.) (ศ.ดร.ธี วุฒิ บุณยโสภร ประธานคณะกรรมการ) ได้
ประกาศคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อจัดตั้ง
เป็ นสถาบัน การอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ.2554 ลงวัน ที่ 9 มี น าคม 2555 ตามมาตรา 13 โดยมี ห ลัก การส าคัญ
5 ประการ ดังนี้
1. ความเป็ นเลิศในการจัดการอาชี ว ศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พ โดยมีกระบวนการผลิตและ
พัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ
ให้ได้รับมาตรฐานสากล
2. การกระจายอานาจไปสู่ ระดับปฏิบตั ิ เพื่อให้การจัดการอาชี วศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพใน
ทุ ก ระดับ มี คุณ ภาพและประสิ ท ธิ ภาพเกิ ดผลส าเร็ จแก่ ป ระชาชน โดยเฉพาะนัก เรี ยนและ
นักศึกษา
3. ตอบสนองความต้องการการผลิตและการพัฒนากาลังคนด้านวิชาชี พ ระดับฝี มือ ระดับเทคนิค
ระดับเทคโนโลยี และภู มิปัญญาท้องถิ่ น รวมทั้งเป็ นการยกระดับการศึกษาวิชาชี พให้สูงขึ้ น
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4. การประสานความร่ วมมือให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี ชั้นสู ง
จากภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชนและชุ มชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการ
อาชีวศึกษา
5. การประกันคุณภาพและการกากับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
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จากประกาศคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงได้ทาการประเมินสถานศึกษาอาชี วศึกษา เพื่อเข้าร่ วมจัดตั้งเป็ นสถาบันการอาชี วศึกษา มาตั้งแต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2554 จนสามารถเสนอร่ างกฎกระทรวงการร่ วมสถานศึกษาอาชี วศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการ
อาชี วศึกษา พ.ศ.2554 ผ่านคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ (สมัยนายวรวัจจน์ เอื้อภิญญกุล
เป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ)
ตามที่ได้มีประกาศใช้พ ระราชบัญญัติการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2551 โดยมีผลใช้บงั คับในวันที่
6 มี น าคม 2551 ซึ่ งเป็ นวัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาเป็ นต้น ไป ก าหนดให้ มี ก ารรวม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาเพื่ อ จัด ตั้ง เป็ นสถาบัน การอาชี วศึ ก ษา โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการ
อาชี วศึกษา ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงให้สถาบันการอาชี วศึกษาเป็ นนิ ติบุคคลและเป็ นส่ วนราชการใน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อมารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การได้ออกกฎกระทรวงการ
รวมสถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาเพื่ อจัดตั้งสถาบัน การอาชี วศึ ก ษา พ.ศ.2555 ให้รวมสถานศึ ก ษาจัดตั้งเป็ น
สถาบันการอาชีวศึกษา จานวน 19 สถาบัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 มิถุนายน 2555
ตามกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชี วศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชี วศึกษา พ.ศ.2555
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 13 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติการอาชี วศึกษา
พ.ศ.2551 อันเป็ นกฎหมายที่ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคล ซึ่ ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 และมาตร 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมาย รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยค าแนะนาของ
คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ คื อ สถาบันการอาชี วศึ ก ษาภาคกลาง 2
ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยเทคนิ คสิ งห์บุรี วิทยาลัยเทคนิ ค
ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคสิ งห์บุรี แห่งที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิ งห์บุรี และวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ทีต่ ้งั
ชื่อสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ

Lopburi Technical College

ที่ต้ งั สถานศึกษา

เลขที่ 323 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์

0-3641-1083 ต่อ 153

โทรสาร

411666
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เว็บไซต์วิทยาลัย

www.lbtech.ac.th

เนื้ อที่ของสถานศึกษา

47 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา

2.2 ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่
ชื่ อสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ

Lopburi Technical College

ที่ต้ งั สถานศึกษา

เลขที่ 323 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี

โทรศัพท์

0-3641-1083

โทรสาร

411666

เว็บไซต์วิทยาลัย

www.lbtech.ac.th

เนื้ อที่ของสถานศึกษา

47 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา

มีอาคาร รวมทั้งสิ้ น 23 หลัง ได้แก่
1. อาคารคหกรรมผ้า

13. อาคารบริ หารธุ รกิจ

2. อาคารธรรมศาลา

14. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

3. อาคารเทคนิคช่างอุตสาหกรรม

15. อาคารโรงฝึ กงานปูน

4. อาคารอานวยการ

16. แผนกวิชาช่างยนต์ – เทคนิคพื้นฐาน

5. ศูนย์อินเตอร์เน็ต

17. อาหารหอประชุม – โรงอาหาร 2 ชั้น

6. แผนกวิชาช่างเชื่อม

18. แผนกช่างกลโรงงาน – เทคโนโลยีพ้นื ฐาน

7. อาคารศิลปกรรม

19. ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา

8. อาคาร 18 (สามัญ)

20. อาคารโรงฝึ กงานไม้

9. อาคารคณิ ตศาสตร์ (พื้นฐาน)

21. งานปกครองและโครงการพิเศษ/พยาบาล

10. แผนกวิชาอาหาร

22. แผนกช่างไฟฟ้า

11. สหกรณ์และพัสดุ

23. อาคารวิทยบริ การ

12. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
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ชื่ อสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชี วศึกษาลพบุรี

ชี่อภาษาอังกฤษ

Lopburi Vocational College

ที่ต้ งั สถานศึกษา

เลขที่ 139 หมู่ที่ 6 ถนนสระแก้ว-ป่ าหวาย ตาบลป่ าตาล อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์

0-3662-6242

โทรสาร

0-3642-1245

เว็บไซต์

http://www.lbvoc.ac.th

อีเมล

-

เนื้อที่สถานศึกษา

22 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา

มีอาคาร รวมทั้งสิ้ น 10 หลัง
1. อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ 6 ชั้น

จานวน 1 หลัง

2. อาคารเรี ยนปฏิบตั ิการ 4 ชั้น

จานวน 2 หลัง

3. อาคารเรี ยน 4 ชั้น (การโรงแรม)

จานวน 1 หลัง

4. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

จานวน 1 หลัง

5. แฟลตนักการภารโรง 4 ชั้น

จานวน 1 หลัง

6. แฟลตพักครู 4 ชั้น

จานวน 1 หลัง

7. แฟลตพักครู 4 ชั้น

จานวน 1 หลัง

8.บ้านพักครู 2 ชั้น

จานวน 1 หลัง

ชื่ อสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสิ งห์ บุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ

Singburi Technical College

ที่ต้ งั สถานศึกษา

เลขที่ 4 ถนนวิไลจิตต์ ตาบลบางพุทรา อาเภอเมือง จังหวัดสิ งห์บุรี
รหัสไปรษณี ย ์ 10600

โทรศัพท์

036-511232,036-511916

โทรสาร

036-511487

เว็บไซต์

http://www.sbtc.ac.th

อีเมล

sbtc_data@hotmail.com
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เนื้อที่ของสถานศึกษา

16 ไร่ 2 งาน

มีอาคาร รวมทั้งสิ้ น 14 หลัง
1. อาคาร 1

จานวน 1 หลัง

2. อาคาร 2

จานวน 1 หลัง

3. อาคาร 3

จานวน 1 หลัง

4. อาคาร 4

จานวน 1 หลัง

5. อาคารโรงอาหาร-หอประชุม

จานวน 1 หลัง

6. อาคารช่างยนต์

จานวน 1 หลัง

7. อาคารช่างกลโรงงาน

จานวน 1 หลัง

8. อาคารช่างเชื่อม

จานวน 1 หลัง

9. อาคารช่างไฟฟ้า

จานวน 1 หลัง

10. อาคารช่างอิเล็กทรอนิกส์

จานวน 1 หลัง

11. อาคารช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

จานวน 1 หลัง

12. อาคารช่างก่อสร้าง

จานวน 1 หลัง

13. อาคาร 2 ชั้น แบบแถว

จานวน 1 หลัง

14. บ้านเดี่ยว

จานวน 1 หลัง

ชื่ อสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสิ งห์ บุรีแห่ งที่ 2

ชื่อภาษาอังกฤษ

Singburi Technical College 2

ที่ต้ งั สถานศึกษา

เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตาบลโพประจักษ์ อาเภอท่าช้าง
จังหวัดสิ งห์บุรี 16140

โทรศัพท์

036-579456

โทรสาร

036-579515

เว็บไซต์

www.ssing2.ac.th

อีเมล

singth2.info@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา

99 ไร่ 1 งาน
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มีอาคาร รวมทั้งสิ้ น 15 หลัง
1. อาคารอานวยการ

จานวน 1 หลัง

2. อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ

จานวน 3 หลัง

3. อาคารเรี ยน

จานวน 1 หลัง

4. อาคารโรงฝึ กงาน(ชัว่ คราว)

จานวน 2 หลัง

5. อาคารโรงอาหาร-หอประชุม

จานวน 1 หลัง

6. อาคารวิทยบริ การ

จานวน 1 หลัง

7. ห้องน้ า

จานวน 1 หลัง

อาคารทีพ่ กั
1. บ้านพักผูบ้ ริ หาร

จานวน 1 หลัง

2. บ้านพักครู -นักการภารโรง

จานวน 2 หลัง

3. บ้านพักครู ชวั่ คราว

จานวน 1 หลัง

ชื่ อสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชี วศึกษาสิ งห์ บุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ

Singburi Vocational College

ที่ต้ งั สถานศึกษา

เลขที่ 643 ถนนนายจันหนวดเขี้ยว ตาบลบางพุทรา อาเภอเมือง
จังหวัดสิ งห์บุรี 16000

โทรศัพท์

036-512515

โทรสาร

036-511244

เว็บไซต์

www.singburivc.ac.th

อีเมล

singxc@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา

9 ไร่ 1 งาน

มีอาคาร รวมทั้งสิ้ น 11 หลัง
1. บ้านพักครู

จานวน 1 หลัง

2. อาคารเยน 3 ชั้น (อาคาร7)

จานวน 1 หลัง

3. อาคารปฏิบตั ิการคหกรรม

จานวน 1 หลัง

4. บ้านพักครู

จานวน 1 หลัง
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5. อาคารปฏิบตั ิการคหกรรม 3 ชั้น

จานวน 1 หลัง

6. แฟลตพักอาจารย์ (แบบ เอ)

จานวน 1 หลัง

7. อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ 4 ชั้น

จานวน 1 หลัง

8. อาคารหอประชุมโรงอาหารชั้น 2

จานวน 1 หลัง

9. อาคารแสกงและจาหน่ายผลิตผล 2 ชั้น

จานวน 1 หลัง

10. อาคารศูนย์การเรี ยนรู ้และพัฒนาอาชีพ

จานวน 1 หลัง

แบบบูรณาการ 4 ชั้น
ชื่ อสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ชื่อภาษาอังกฤษ

Angthong Technincal College

ที่ต้ งั สถานศึกษา

เลขที่ 2 หมู่ที่ – ถนนเทศบาล 10 ตาบลตลาดหลวง อาเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณี ย ์ 14000

โทรศัพท์

035-611656

โทรสาร

035-625158

เว็บไซต์

http://www.attc.ac.th/

อีเมล

-

เนื้อที่ของสถานศึกษา

33 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

มีอาคาร รวามทั้งสิ้ น 12 หลัง ได้แก่
1. อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ 4 ชั้น

จานวน 4 หลัง

2. อาคารเรี ยนปฏิบตั ิการ 3 ชั้น

จานวน 3 หลัง

3. อาคารวิทยบริ การ 4 ชั้น

จานวน 1 หลัง

4. อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ 2 ชั้น

จานวน 1 หลัง

5. อาคารหอประชุมและพื้นที่โรงอาหาร

จานวน 1 หลัง

6. อาคารพัสดุกลาง

จานวน 1 หลัง

7. อาคารอานวยการ 3 ชั้น

จานวน 1 หลัง
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ชื่ อสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ชื่อภาษาอังกฤษ

Chainat Technical College

ที่ต้ งั สถานศึกษา

เลขที่ 336 ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
รหัสไปรษณี ย ์ 17000

โทรศัพท์

05-6411-276

โทรสาร

05-6411-847

เว็บไซต์

www.chainat.ac.th

อีเมล

chainat46@hotmail.com

เนื้อที่สถานศึกษา

30 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

มีอาคาร รวมทั้งสิ้ น 9 หลัง ได้แก่
1. อาคาร 1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

จานวน 1 หลัง

2. อาคาร 2

จานวน 1 หลัง

3. อาคาร 3 ตึกอานวยการและแผนกคอมฯ

จานวน 1 หลัง

4. อาคาร 4 แผนกพาณิ ชยการ

จานวน 1 หลัง

5. อาคาร 5 แผนกคหกรรม

จานวน 1 หลัง

6. อาคาร 6 แผนกช่างกลโรงงาน

จานวน 1 หลัง

7. อาคาร 7 แผนกช่างยนต์

จานวน 1 หลัง

8. อาคาร 8 แผนกช่างก่อสร้าง

จานวน 1 หลัง

9. อาคาร 9 แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จานวน 1 หลัง

48

-

49

ส่วนที่ 3
แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ระยะ 5 ปี (2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ระยะ 5 ปี
วิสัยทัศน์
เป็ นสถาบันการศึกษาหลักด้านวิชาชีพและสามารถพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัน่ ยืน

พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน
2. ส่ งเสริ มงานวิจยั เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมบริ การวิชาการและ
วิชาชีพ
3. ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เสริ มสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาให้เป็ นที่ยอมรับต่อสังคม
5. ทะนุบารุ งศาสนา ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
First S-Curve , New S-Curve และประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างความเป็ นหุ น้ ส่ วนกับภาคประกอบการในการในการกาหนดความต้องการกาลังคนทั้ง
เชิงปริ มาณและคุณภาพ
1.1.1 โครงการความร่ วมมือกับภาคประกอบการ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
(First S-curve,New S-curve) ในการศึกษาความต้องการเชิงปริ มาณและคุณภาพ
1.1.2 โครงการศึกษาและขับเคลื่อนรู ปแบบการจัดการอาชี วศึกษาร่ วมกับภาคประกอบ
เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
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กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดหาและพัฒนาครู คณาจารย์ ให้มีสมรรถนะสอดรับการเปลี่ยนแปลง
1.2.1 โครงการสนับสนุนให้ผมู ้ ีประสบการณ์ ในอาชีพตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย
10 สาขาวิชา ร่ วมจัดการเรี ยนการสอน
1.2.2 โครงการจัดทาแผนพัฒนาครู คณาจารย์ ด้วยการเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
(Benchmarking with international Standards)
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะและรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนด้วยความร่ วมมือกับ
ภาคประกอบการ และภาคีเครื อข่าย
1.3.1 โครงการความร่ วมมือกับภาคประกอบการและภาคีเครื อข่าย ในการพัฒนาหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพแนวใหม่การคิด
วิเคราะห์การแก้ปัญหา และการพัฒนานวัตกรรม
1.4.1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนด้วยกระบวนการ STEM for TVET
1.4.2 โครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยการใช้ระบบดิจิตลั
1.4.3 โครงการส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.5 เสริ มสร้างขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผเู ้ รี ยน
1.5.1 โครงการศูนย์ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่ สังคม
เศรษฐกิจนวัตกรรมและมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2.1 จัดระบบการพัฒนาครู คณาจารย์ให้เชื่อมโยงกับความต้องการและมาตรฐานสากล
2.1.1 โครงการจัดทาแผนและพัฒนาครู คณาจารย์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาและ
แผนพัฒนาส่ วนบุคคล (Self Individual Development Plan) ตามความต้องการและ
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2.2 เสริ มสร้างขีดความสามารถด้าน STEM for TVET ทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้ระบบ
ดิจิตลั ในกาจัดการเรี ยนการสอน
2.2.1 โครงการสร้างทักษะการสอนโดยใช้กระบวนการ STEM for TVET
2.2.2 โครงการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ แก่ครู คณาจารย์
2.2.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ระบบดิจิตลั

51
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาและขยายความร่ วมมือกับภาคประกอบการและเครื อข่ายทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1 แสวงหาและพัฒนาระบบความร่ วมมือ
3.1.1 โครงการขยายและพัฒนาความร่ วมมือให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
3.1.2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ ทธิประโยชน์ของสถานประกอบการและองค์ความรู ้ที่
เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ ด้านวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
3.2.1 โครงการสร้างความร่ วมมือและเครื อข่ายทางวิชาการกับองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) สาหรับการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนา เชื่อมโยง และส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Demand- Supply , Industry
Profile , Profile of Competency Standards และองค์ความรู ้จากวิจยั และประเมินผล ระดับ
สถานบันการอาชีวศึกษา
4.1.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล Demand – Supply , Industry Profile , Profile of
Competency Standards องค์ความรู ้จาการวิจยั และประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาฐานข้อมูลและส่ งเสริ มการผลิตและการใช้สื่อการเรี ยนการสอนระบบดิจิตลั (Online/Digital Learning Resources)
4.2.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และส่ งเสริ มการผลิต และใช้สื่อการสอนระบบดิจิตลั
(On-line/Digital Learning Resources)
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีระบบการบริ หารจัดการแนวใหม่ (Modern – Management)
กลยุทธ์ที่ 5.1 เสริ มสร้างขีดความสามารถของสถาบันการอาชีวศึกษาในการบริ หารจัดการด้วยระบบดิ
จิตลั (Digital System)
5.1.1 โครงการพัฒนาการบริ หารงานของสถาบันการอาชีวศึกษา ด้วยระบบดิจิตลั
(Digital System)
กลยุทธ์ที่ 5.2 ผลักดันการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Management Model)
5.2.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการบริ หารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาแบบมีส่วน
ร่ วม (Participatory Management Model)
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แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ผูน้ าในการบริ หารจัดการอาชี วศึกษา ผลิตและพัฒนากาลังคนสายอาชีพและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพมาตรฐานสากล

อัตลักษณ์
ทักษะเยีย่ ม เปี่ ยมคุณธรรม

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่ สากล
2. วิจยั สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาอาชีพ
3. การบริ หารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยนสายวิชาชีพสู่ มาตรฐานสากล
2. ยกระดับศักยภาพ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยกระดับภาคีเครื อข่ายและความร่ วมมือผลิตและพัฒนากาลังคน
4. สร้างโอกาสทางการศึกษาเทคโนโลยี การวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
5. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนสายวิชาชี พสู่ มาตรฐานสากล
เป้ าประสงค์ : ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะและความพร้อมในการสู่ ตลาดแรงงานและสังคม
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยนอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มสนับสนุนความเป็ นเลิศของผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ ที่ 3 สุ ภาพชนคนอาชีวะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป้ าประสงค์ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศกั ยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริ ยธรรมและมีความศรัทธา
ในวิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 3 สร้างและพัฒนา ระบบเครื อข่ายการพัฒนาบุคลากรให้มีหรื อเลื่อนวิทยฐานะสู งขึ้น
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่ งเสริ ม สนับสนุน สร้างขวัญกาลังใจครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดับภาคีเครื อข่ายและความร่ วมมือผลิตและพัฒนากาลังคน
เป้ าประสงค์

มีเครื อข่ายและความร่ วมมือที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ ที่ 1 สร้างความร่ วมมือในภาคเอกชนทุกระดับ
กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างเครื อข่ายในระดับภูมิภาคอาเซี ยนและต่างประเทศ
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาระบบเครื อข่ายและความร่ วมมือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาเทคโนโลยี การวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์และ
งานสร้างสรรค์
เป้ าประสงค์ งานวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนางานวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มสนับสนุนผลงานที่ใช้ประโยชน์และพัฒนาสู่ เชิงพาณิ ชย์
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มสนับสนุนการขอรับทุนวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
เป้ าประสงค์

การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ

กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างค่านิยมการเรี ยนอาชีวศึกษาและการปรับภาพลักษณ์
กลยุทธ์ ที่ 3 เตรี ยมความพร้อมการเปิ ดสอนในระดับปริ ญญา
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่ งเสริ มสนับสนุ นระบบการควบคุมภายใน
กลยุทธ์ ที่ 5 ส่ งเสริ มสนับสนุ นการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริ หารจัดการ

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

1. ระดับการปฏิบตั ิในการพัฒนา
หลักสูตร
2. ระดับการปฏิบตั ิในการจัดการ
ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
หรื อการฝึ กอาชีพ

1. สร้างความร่ วมมือในภาคเอกชนทุกระดับ
2. สร้างเครื อข่ายในระดับภูมิภาคอาเซี ยนและ
ต่างประเทศ
3. พัฒนาระบบเครื อข่ายและความร่ วมมือ

1. พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณธรรมจริ ยธรรมและมีความศรัทธาในวิชาชีพ
3. สร้างและพัฒนา ระบบเครื อข่ายการพัฒนาบุคลากรให้
มีหรื อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
4. ส่งเสริ ม สนับสนุน สร้างขวัญกาลังในครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา

1. พัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยนอย่างมีคุณภาพ
2. ส่ งเสริ มสนับสนุนความเป็ นเลิศของผูเ้ รี ยน
3. สุ ภาพชนคนอาชีวะ

เป้าประสงค์

1. ระดับการปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการ
ด้านบุคลากร
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการ
พัฒนาและนามาใช้ประโยชน์

มีเครื อข่ายและความร่ วมมือที่
มีคุณภาพ

ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

ผู้เรียนมีสมรรถนะและความ
พร้อมในการสูต่ ลาดแรงงานและ
สังคม

1. ระดับการปฏิบตั ิในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ระดับการปฏิบตั ิในการดาเนินการด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
3. ร้ อยละของนักศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. ระดับการปฏิบตั ิในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต
5. ระดับการปฏิบตั ิในการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไปของบัณฑิต
6. ระดับการปฏิบตั ิในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
บัณฑิต
7. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
8. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัว่ ไป
9. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ
10.ระดับการปฏิบตั ิในการให้บริ การวิชาการและวิชาชีพ

ยกระดับภาคีเครื อข่ายและความร่ วมมือผลิตและ
พัฒนากาลังคน

ยกระดับศักยภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา

พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนสายวิชาชีพสู่
มาตาฐานสากล

วิจยั สร้างวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตร์

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่ สากล

1. ระดับการปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
2. ระดับการปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณ
และรายได้
3. ระดับการปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
4. ระดับการปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการด้านการศึกษา
5. ระดับการปฏิบตั ิในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี
6. ระดับการปฏิบตั ิในการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา
7. ระดับการปฏิบตั ิในการประเมินคุณภาพ ภายใน
8. ระดับการปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนการสอน
9. ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
10. ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน
11. ระดับการปฏิบตั ิในการเสริ มสร้างให้สถาบันเป็ นสังคม
ฐานความรู ้
12. ระดับการปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการสถาบันไปสู่ สังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้

1. พัฒนางานวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
2. ส่งเสริ มสนับสนุนผลงานที่ใช้ประโยชน์และพัฒนาสู่
เชิงพาณิ ชย์
3. ส่งเสริ มสนับสนุนการขอรับทุนวิจยั นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

1. ระดับการปฏิบตั ิในการส่ งเสริ ม สนับสนุน
การวิจยั เพื่อสร้างงานวิจยั นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
2. ระดับการปฏิบตั ิในการส่ งเสริ ม สนับสนุน
การจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่เกิดผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และ
เผยแพร่
4. ร้อยละของผลงานการวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่

การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ

เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ

1. พัฒนาการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
2. สร้างค่านิยมการเรี ยนอาชีวศึกษาและการปรับ
ภาพลักษณ์
3. เตรี ยมความพร้อมการเปิ ดสอนในระดับ
ปริ ญญา
4. ส่งเสริ มสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน
5. ส่งเสริ มสนับสนุนการประกับคุณภาพ
การศึกษา
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริ หารจัดการ

วิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

สร้ างโอกาสทางการศึกษาเทคโนโลยี การวิจัย
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และงานสร้ างสรรค์

การบริ หารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ทักษะเยีย่ ม เปี่ ยมคุณธรรม

อัตลักษณ์

พันธกิจ

ผูน้ าในการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา ผลิตและพัฒนากาลังคนสายอาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

แผนผังแผนพัฒนายุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษา ระยะ 5 ปี ( 2560-2564) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาเพือ่ ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 และ
เป็นมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รียน
สายวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 2
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 สุภาพชนคนอาชีวะ

กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพ

เพื่อให้ผู้เรียนมีศกั ยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพ
1.เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ มาตรา 16
2.เพื่อแสดงถึงอาริยธรรมของความเป็นไทย
3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่
1.เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพผู้เรียนมี
คุณภาพสอดคล้องและความต้องการของตลาดแรงงานสู่อาเซียนและสากล
2.สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา
3.ผู้สาเร็จการศึกษาที่ศกึ ษาต่อหรือมีงานทาร้อยละ 85
4.ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ่ คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้รองรับกับ Thailand 4.0
1.เพื่อพัฒนาครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล
2.เพื่อทดสอบมาตรฐานภาษังกฤษ ครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษา

1.เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง
2.เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ในท้องถิ่นและชุมชน

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพ
4. โครงการส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมสู่อุตสาหกรรม THAILAND 4.0

5. โครงการผลิตนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
และวิชาชีพตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการ

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ "Thailand
4.0"
7. โครงการจัดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาภาษาต่างประเทศ

8.โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ

วัตถุประสงค์

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
รองรับไทยแลนด์ 4.0

ชื่อโครงการ

2

2

2

2

2

1

1

1

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครูปละ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐานวัตกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 2
ชื่อโครงการ

1. เพื่อให้ครู คณาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ PLC
2.เพื่อให้ครู คณาจารย์ สามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
การปฏิบัตใิ นสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัตใิ น
สถานศึกษาอาชีวศึกษา

1

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจต่อกระบวนการฝึกอาชีพแก่ครูฝึกของ
สถานประกอบการ
2. เพื่อให้ครูวชิ าชีพได้พัฒนาจนเองให้มีทักษะและประสบการณ์โดยการไป
ปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการ
3. เพื่อให้ครูนาทักษะและประสบการณ์มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. เพื่อให้ครูวชิ าชีพสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ

2

1

1

พัฒนาครูให้มีทักษะจัดการเรียนรู้ใหม่

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
2. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการทดสอบการใช้ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
และรายงานผ่านระบบทาง Online ได้

1

หมายเหตุ

พัฒนาครูและผู้สอนเพื่อรองรับการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี

วัตถุประสงค์

4. โครการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 1. การสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
มีสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและมีความศรัทธาในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนา ระบบเครือข่ายการพัมนา
2 โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาครูสู่ไทยแลนด์ 4.0
บุคลากรให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
3 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาครูในสถานประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกาลังใจครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์

56

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครูปละ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐานวัตกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 2
ชื่อโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ
2.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณ
3.เพื่อให้ครูฝึกในสถานประกอบการสามารถจัดฝึกอาชีพได้อย่างถูกต้อง

1. เพื่อพัฒนาพนักงานราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้รับแนวทาง
และวิธกี ารที่ถูกต้องในการปฏิบัตงิ าน
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ดา้ นการจัดการงานระหว่างสถาบันฯ

8. โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานราชการใน
สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้ผู้บริหารอาชีวศึกษาได้รู้เท่ากันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการอาชีวศึกษา
2.เพื่อให้ผู้บริการการอาชีวศึกษาได้รับรู้และนาแนวคิดคุณลักษณะของผู้นา
ยุคใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา
3.เพื่อเตรียมตัวในการผลิตกาลังคนด้านอาชีพให้สนองตอบและเพียงพอกับ
ความต้องการแรงงานในอนาคต
4.เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และสร้าง
เครือข่ายการบริหารการอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์

7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 6. โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้บริการสู่อาชีวศึกษายุคใหม่
มีสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและมีความศรัทธาในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนา ระบบเครือข่ายการพัมนา
บุคลากรให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกาลังใจครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์

2

2

2

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับภาคีเครือข่ายและความ
ร่วมมือผลิตและพัฒนากาลังคน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุน ความเป็น
หุ้นส่วนและความร่วมมือกับภาคประกอบการ
ในการผลิตและพัฒนา กาลังคนอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความร่วมมือในภาคเอกชนทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคอาเซียนและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเครือข่ายและความร่วมมือ

กลยุทธ์
1. เพื่อลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการฝึกงานในต่างประเทศ
3. เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ได้ลงนามความร่วมมือและจัด
การศึกษาด้านอาชีวะร่วมกัน

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีแก่สถาน
ประกอบการ
2.เพื่อขยายองค์ความรู้ให้แก่สถานศึกษาและสถานประกอบการให้มีความรู้
ความเข้าใจในสาระสาคัญและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
3. เพื่อให้สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับสถานประอบการใน
การจัดอาชีวศึกษาระบทวิภาคีบังเกิดเป็นรูปธรรม

เพิ่มจานวนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือ
เกษตรกรรุ่นใหม่
2.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเพื่อสามารถนาไป
ประกอบอาชีพ
3.เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

เพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาครอาจารย์
ให้มีสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาใหม่ สอดคล้องกับ Thailand 4.0

2 โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาน
ประกอบการ
3 โครงการสร้างความเข้าใจในการขอรับสิทธิประโยชน์
ของสถานประกอบการจากการร่วมจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษารูปแบบ
ทวิภาคี
5. โครงการพัฒนาอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการ

6. โครงการความร่วมมือจัดอาชีวศึกษากับต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

1 โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาน
ประกอบการในต่างประเทศ

ชื่อโครงการ

2

2

1

1

1

1

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดระบบคลังปัญญาวิชาชีพ
ด้วยฐานข้อมูล เทคโนโลยสารสนเทศ
(Demand-Supply Industry Profile ,
Profile of Competency) วิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาเทคโนโลยี
การวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 2
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ที่มีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนผลงานที่ใช้ประโยชน์และ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการขอรับทุนวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

กลยุทธ์

2

1.เพื่อให้ครู คณาจารย์ ที่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย
2.เพื่อให้ครู คณาจารย์ ที่สังกัดสถาบันการอาชีวศกึษา และสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร มีผลงานวิจัยและเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ

7. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยอาชีวศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1

1

1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทาวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยระหว่างนักศึกษาและสถานประกอบการ
3.เพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใช้ในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยก
รรมมากขึ้น

4 โครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

1

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะสม
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย

3 โครงการนาเสนอผลงานวิจัย

1

1

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแรงขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสู่ธรุ กิจเชิงพาณิชย์

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการขับเคลื่อนงานวิจัย
นวัตกรรมให้มีมาตรฐานสู่ภาคธุรกิจ

1

หมายเหตุ

5 ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมตามแนวประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสามารถนาไปใช้ได้จริงและต่อยอดสู่เชิงพานิชย์ได้

เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมการจัดทางานวิจัยและการเขียน
บทความวิจัย

ชื่อโครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดระบบคลังปัญญาวิชาชีพ
ด้วยฐานข้อมูล เทคโนโลยสารสนเทศ
(Demand-Supply Industry Profile ,
Profile of Competency) วิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาเทคโนโลยี
การวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 2
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ที่มีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนผลงานที่ใช้ประโยชน์และ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการขอรับทุนวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

กลยุทธ์
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.เพื่อดาเนินการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 2
3.เพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร

1.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัน/สร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้แพร่หลายมากขึ้น
2.เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลของการวิจัย/
สร้างสรรค์และนวัตกรรมระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงาน/สถาบันต่างๆ
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ และนวัตกรรมของ
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร

1.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์และนวัตกรรมของครูอาจารย์ ทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาติ
2.เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลของการวิจัย/
สร้างสรรค์ในสถาบัน และระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ และนวัตกรรมของ
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

9.โครงการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

10.โครงการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของครู คณาจารย์สถาบันการ
อาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์

8. โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2 National
Conference on Vocational Education
Innovation and Technology : 2 ncVET)

ชื่อโครงการ

2

2

2

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาเทคโนโลยี
การวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับระบบการบริหารจัดการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การเป็น
องค์กรยุคใหม่ อย่างมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 2

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดระบบคลังปัญญาวิชาชีพ
ด้วยฐานข้อมูล เทคโนโลยสารสนเทศ
(Demand-Supply Industry Profile ,
Profile of Competency) วิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษา
ชื่อโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงถึงกันในสถาบัน
1.ได้คมู่ ือแนวทางการดาเนินการสถาบันฯให้มีมาตรฐานและสามารถผ่าน
การประกันภายใน ในระดับดีขึ้นไป
2.เพื่อส่งเสริมและสนับนุนสถานศึกษาในสังกับสถาบันฯพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษารับปริญญาตรี

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับปริญญา

4. โครงการวารสารวิชาการ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลแก่ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากร
2.เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตสานึกที่ดงี ามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น
3.เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล

1.เพื่อดาเนินการรับและพิจารณาผลงานวิชาการและจัดพิมพ์วารสารวิชาการ
2.เพื่อส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา
3.เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
4.เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอื่น
5.เพื่อพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์

2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษาและปรับ
ภาพลักษณ์
กลยุทธ์ที่ 3 เตรียมความพร้อมการเปิดสอนในระดับปริญญา
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
11.โครงการจัดทาวารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบัน
สร้างสรรค์ที่มีคณ
ุ ภาพ
การอาชีวศึกษา 6 ภาค
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนผลงานที่ใช้ประโยชน์และ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการขอรับทุนวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

กลยุทธ์

2

1

1

1

2

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับระบบการบริหารจัดการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การเป็น
องค์กรยุคใหม่ อย่างมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 2
ชื่อโครงการ

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการ
อาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561

1.เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจ
2.เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัด
3.เพื่อนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารและ
นโยบาย

1.เพื่อจัดประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง
2.เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษารองรับปีแห่งการ
พัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งของสถาบันการอาชีวศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วม
3.เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาในการจัดการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาและ
ผลผลิตซึ่งเป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

1.เพื่อจัดประชุมผู้อานวยการสถาบันฯ ทั้ง 23 แห่ง มีความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อน
2.เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานแต่ละสถาบันฯ

7. โครงการส่งเสริมนิเทศติดตามการดาเนินงานใน
สถานศึกษา

8. โครงการประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

9. โครงการประชุมที่ประชุมผู้อานวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ทป.ผท.)

1.เพื่อควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในระดับหลักสูตร
2.เพื่อให้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรสถาบันการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ สกอ.

วัตถุประสงค์

6. โครงการเตรียมการรับพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2561

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
5. โครงการเพิ่มศักยภาพการประกันคุณภาพระดับ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษาและปรับ
หลักสูตร
ภาพลักษณ์
กลยุทธ์ที่ 3 เตรียมความพร้อมการเปิดสอนในระดับปริญญา
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

2

2

2

2

2

หมายเหตุ

62

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 2

* หมายเหตุ : 1 คือ โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา , 2 คือ โครงการตาม พ.ร.บ.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับระบบการบริหารจัดการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การเป็น
องค์กรยุคใหม่ อย่างมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษา

1.เพื่อส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลในระดับสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
3.เพื่อนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการบริหารหรือตัดสินใจในการ
ดาเนินงานต่างๆ ของแต่ละสถาบัน
4.เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒาศักยภาพในการจัดการข้อมูสารสนเทศ

1.เพื่อจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารด้านสิทธิประโยชน์ ร่วมกัหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ

เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานของ 23 สถาบัน ให้มีทิศทางเดียวกัน

12. โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

13. โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถาบันการ
อาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการอัตรากาลังและสิทธิ
ประโยชน์

14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี 2561

16. จัดทาป้ายและประตูทางเข้าสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 2

เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

15. การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อจัดประชุมผู้อานวยการสานักในสังกัดสถาบันฯให้มีความเข้าใจในอานาจ
หน้าที่ในการบริหารงาน

11. โครงการประชุมผู้อานวยการสานักในสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 202 แห่ง มีความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษา
2.เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของสถาบันฯ ออก ประกาศกฎ ข้อบังคับ
ระเบียบของสถาบันฯ ให้ข้อเสนอแนะเพื่ออานวยการขับเคลื่อน การ
ดาเนินงานต่าง ๆ ของสถาบัน

ชื่อโครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
10.โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 202 แห่ง เพื่อ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษาและปรับ
ประสิทธิภาพ
ภาพลักษณ์
กลยุทธ์ที่ 3 เตรียมความพร้อมการเปิดสอนในระดับปริญญา
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

1

1

2

2

2

2

2

หมายเหตุ

63

