สวนที่ 1
บทนํา
1.1 วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และอํานาจหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา เป น องคก รที่ผ ลิต และพัฒ นากํ าลั งคนอย างมี คุณ ภาพเพื่ อ
ตอบสนองความตองการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน
ภารกิจ
วิชาชีพ
พันธกิจ

จัดและสงเสริมการอาชีว ศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทาง

1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาคและเปนธรรม
4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. สงเสริม/พัฒนา ครู และบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการและสงเสริม
การศึกษา ตามที่กฎหมายกําหนด และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17)
2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและ
ความเปนเลิศทางวิชาชีพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ขอ 1)
2.1 จัดทําขอเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.2 ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
2.3 กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
2.5 สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและ
รูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอื่นและสถานประกอบการ
2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

2.7 จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
2.8 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.2 ยุทธศาสตร นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
2 .เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
มิติที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทํา มีรายไดระหวางเรียน”
1.1 พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา
1.2 เทียบโอนประสบการณสายอาชีพจบปวช. ไดใน 8 เดือน
1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
1.4 จัดตั้งและขยายศูนยซอมสราง เพื่อชุมชนFix It Center
1.5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
1.6 ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
1.7 ลดการออกกลางคัน
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
1.10 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงานสรางรายไดในกลุมพื้นที่ชายแดนภาคใต
ยุทธศาสตร 2 .เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหทันกับยุคสมัยอยางมีคุณภาพ”
ดานคุณภาพผูเรียน
2.1 เรงยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.4 ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง
2.6 รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝกงานในสถานประกอบการ
2.7 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา
ดานคุณภาพสถานศึกษา
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ดานคุณภาพการเรียนการสอน
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ

2.11 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน
2.12 สงเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร(Project Based Learning และการประดิษฐคิดคน)
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)
- วิทยาลัยการทองเที่ยวถลาง
2.13 จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program ดานอาชีวศึกษา
2.14 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเรียนการสอน
ดานคุณภาพครู
2.15 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
2.16 พัฒนาครู โดยใชเครือขาย/สมาคมวิชาชีพ
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน
2.18 เรงยกระดับวิทยฐานะ
ยุทธศาสตร 3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 3 การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเปนที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใชเทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
3.2 นําระบบ ICT มาใชเพื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล
- ดูแลและแกปญหาครูจางสอนและใบประกอบวิชาชีพ
- สรางขวัญ กําลังใจ และจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร
3.4 ปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอยางเหมาะสม
- ครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.6 กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ
ยุทธศาสตร 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 4 ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและตางประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งในและตางประเทศ
4.3 ขยายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตางๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนาการ
เรียนการสอน
4.4 รวมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา

ภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เปาหมาย
ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ดานการเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดย
1.1 รักษาเปาหมายผูเรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผูเรียนในระดับ ปวส.
1.2 ลดปญหาการออกกลางคัน โดยวางเปาหมายใหลดลงรอยละ 5 ดวยการปองกัน/ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา
แกปญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ กลุมเปาหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปญหาการออก
กลางคันสูง
1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความตองการในแตละสาขา
1.4 เปดโอกาสใหนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพดวยระบบโควตา
1.5 เขาถึงกลุมเปาหมายผูมีสวนสําคัญตอการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งไดแก นักเรียน และผูปกครอง
2. ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุมเปาหมาย
2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุมจังหวัด ๑๘ กลุมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๑๙
สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แหง จํานวน ๔ แหง
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอําเภอในกลุมอําเภอชั้นหนึ่ง
2.4 สงเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใตสูสันติสุข ศูนยฝกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะทองถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส
2.5 มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน สาขาที่เปนนโยบาย
รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปโตรเคมี
การสรางเกษตรรุนใหม ครัวไทยสูครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส ทองเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6 ขยายกลุมเปาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน เทียบ
โอนความรูและประสบการณ เพื่อตอยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills รวมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจํา คายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7 สนับสนุนใหหนวยงาน/องคกร รวมจัดอาชีวศึกษาซึ่งไดแก สถานประกอบ อปท. และภาคเอกชน
จากสาขาอาชีพตาง ๆ ฯลฯ
2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร อาชีวะอินเตอร และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ
2.9 เพิ่มชองทางการเรียนอาชีวศึกษาดวย อาชีวะทางไกล และเครือขายวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนา
อาชีพ (R-radio network)
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับหองเรียน สงเสริมคุณภาพและสรางความเขมแข็งในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย

- พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณจากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณจริง อาทิ Fix
It Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรูและถายทอดประสบการณจากครูรุนพี่สูครูรุนใหม (นิเทศ
ภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สรางความเขมแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนใหทุกวิทยาลัย ผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพรอมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหเปนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง ตามความ
ตองการของพื้นที่ และการใหบริการกลุมเปาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทํางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพรอมในดาน Hardware สื่อการเรียนการสอน
สงเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน และจัดตั้งวิทยาลัยตนแบบการใช ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาครู สรางเครือขายครู Social Media และ Network สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2 ระดับผูเรียน ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพื่อใหผูสําเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถใน
การแขงขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนงหนาที่ (Function
Competency) โดยใช V-NET การประเมินดานมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับหองเรียน สรางเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินั ย
เสริมสรางทักษะชีวิต ความสามารถดานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ การเปนผูประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบน
พื้นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และCreative economy รวมทั้ง
การแก ปญหาดานพฤติ กรรมและการใชเวลาใหเ กิดประโยชน อาทิ สุภาพบุ รุษอาชีวะ ลู กเสือ กีฬา และการ
ปองกัน/แกไขการทะเลาะวิวาท
3.3 เตรียมผูเรียนสูการเปนประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา English Program (EP)
Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใชหลักสูตร/สื่อตางประเทศ สนับสนุนการฝกงานตางประเทศ/บริษัท
ตางประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะดานภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สงเสริม การเรียนรูภาษาประเทศคู
คา จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 ดานบริหารทั่วไป ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการไดแก Web Portal,
E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณเชิงบวก
4.2 ดานงบประมาณ ใชแนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การ
กระจายอํานาจจัดซื้อจัดจาง, จัดหางบประมาณคาสาธารณูปโภคและคาจางครูใหเพียงพอ
4.3 ดานบริหารงานบุคคล สรางเครือขายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจาง พนักงานราชการใหเพียงพอ
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4 ด า นการสร า งความร ว มมื อ ทุ ก ภาคส ว นทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศเพื่ อ พั ฒ นา การจั ด
อาชีวศึกษา ดังนี้
- องคการ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝกงาน ฯลฯ

เยอรมัน ฯลฯ

- ประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน
- องคการระหวางประเทศ ไดแก VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคของโลก ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุน เดนมารก

ขอบัญญัติสูความสําเร็จ
"ยึดหลักธรรมมาภิบาล
นําภาพลักษณที่ดี
ประสานเครือขาย
ยึดหนาที่ดวยความมุงมั่น
เยี่ยมหองเรียนสม่ําเสมอทั่วหนา
1. ใชเวลาสวนใหญในสถานศึกษา
2. พัฒนาครูและองคกร
3. เนนสอนระบบทวิภาคี
4. นําสิ่งดีดีสูสังคม
5. เรงระดมเรื่องภาพลักษณ
6. สรางคุณภาพเชิงประจักษสูนักศึกษา
7. พัฒนาโดยใช (นวัตกรรม) เทคโนโลยี
8. ตองมีหลักธรรมาภิบาล
9. เนนทํางานประสานชุมชน
10. เรงรณรงคสรางเครือขายความรวมมือ

บริหารงานประจํา
ใชเทคโนโลยีบริหาร
ขยายทวิภาคี
หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
พัฒนาบุคลากรสูความสําเร็จ"

1.3 วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงคหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรมอยางมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เปนกําลังคนที่มีทักษะ
และศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเทาระดับสากล
2. เสริมสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียม
3. ผลิต พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกําลังคน
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และนวัตกรรม
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคลองกับความ ตองการของการ
พัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4. การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
2. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
4. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาทักษะใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการของพื้นที่และประเทศ
5. คนไทยมีองคความรู สามารถสรางสรรคสิ่งประดิษฐ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ การกระจาย
อํานาจสูภูมิภาค

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร ชาติ ระยะ 20 ป เปนยุ ทธศาสตร ที่ยึดวัตถุป ระสงคหลักแหงชาติเ ปนแม บทหลักเพื่อเป น
กรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต การ
สร า งความโปร ง ใสและธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของหน ว ยงานภาครั ฐ จะถู ก กํ า หนดจาก
ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง
ยังยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมี
ความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่ใชจะเปนกรอบ แนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปจะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(1) การรักษาความสงบในประเทศ
(2) การพัฒนาศักยภาพในการปองกันประเทศพรอมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัยคุกคาม
อื่น ๆ
(3) บูรณการความรวมมือกับตางประเทศที่เอื้อใหเกิดความมั่นคง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ปองกันภัย
คุกคามขามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงใหสอดคลองกับแผนงานพัฒนาอื่น ๆ เพื่อชวยเหลือประชาชน และ
รวมพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
(2) การพัฒนาสังคมผูประกอบการเพื่อสรางผูประกอบการทางธุรกิจ
(3) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
(4) การวางรากฐานที่แข็งแกรงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมเพือ่ สรางคนไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(3) การปฏิรปู การเรียนรูแบบพลิกโฉม
(4) การพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษ
(5) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(6) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 12
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินของคน
ทุกกลุมในสังคม

(2) การสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง
(3) การเสริมสรางพลังทางสังคม
(4) การสรางความสมานฉันทในสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา ทั้งดานอุปสงค และ
อุปทาน
(3) พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ
(4) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) รวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(2) การยกระดับงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐสูความเปนเลิศ
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ
(4) การพัฒนาระบบบริการจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความ
เปนมืออาชีพ
(5) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(6) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรมและ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนด
วิสัย ทัศน คื อ “คนไทยทุ กคนได รับการศึกษา และเรีย นรูตลอดชี วิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชี วิตอยางเปนสุข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค
ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ
ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
ลดลง แผนการศึกษาแหงชาติ วางเปาหมายไว 2 ดาน คือ
1) เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเปาหมาย
53 ตัวชี้วัด

แผนการศึ กษาแห งชาติ กํ าหนดยุ ทธศาสตรในการพัฒ นาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรห ลัก ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศน และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป ที่จะสามารถตอ
ยอดในระยะตอไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ปโดยมี หลักการสําคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังนี้
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให เกิดบูรณา
การการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและ การบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดีซึ่งเปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุงเนนการพัฒนาคนใหมี ความเปนคนที่สมบูรณ
สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ สรางโอกาสและมีที่ยืนใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิต ที่ดีมีความสุขและอยู
รวมกันอยางสมานฉันท ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และมี
เสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนการเติบโตที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม
2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนให
มีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ อยางมีคุณภาพ รวมถึงการ
สรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษฟนฟู ใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย การพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย ที่วิสัยทัศนดังกลาว
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง เขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู
อยางมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและ ประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคม ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ํา ความสามารถในการ
รักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม ระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยาง
สันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี ศักยภาพทางเศรษฐกิจดอยกวา

4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบ
ในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา โดยที่เปาหมาย และตัวชี้วัดในดาน
ตาง ๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปาหมายประเทศไทยใน ป 2579 ซึ่งเปนที่
ยอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ ผลิตและบริการสําคัญ
ของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุมเปาหมายใน สังคมไทย โดยกําหนดไวดังนี้
“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ที่ย่ังยืน สังคมไทยเปนสังคมที่เปน
ธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอด
ชีวิต มีความรู มีทักษะและทัศนคติที่เปนคานิยมที่ดี มีสุขภาพรางกายและ จิตใจที่สมบูรณ มีความเจริญเติบโตทาง
จิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มีความเปน พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมือง
โลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมนําดิจิทัล
สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปน สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มี
คุณภาพและรูปแบบที่โดดเดนเปนที่ตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ เชน การใหบริการ
คุณภาพทั้งดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดาน สุขภาพ และทองเที่ยวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหาร
คุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะที่เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่ใชนวัตกรรม ทุน
มนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอด ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐาน
การผลิตและบริการใหม ๆ เพื่อนําประเทศไทย ไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเปน
อัจฉริยะ”
5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุงเนน การ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุมประชากรชั้นกลางให กวาง
ขึ้น โดยกําหนดเปาหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายไดของกลุมประชากร รายได
ต่ําสุดรอยละ 40 ใหสูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและพัฒนา นวัตกรรม
นับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไปสําหรับทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยที่เสนทางการ
พัฒนาที่มุงสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลวนั้นกําหนดเปาหมายทั้งในดานรายได ความเปน ธรรม การลดความ
เหลื่อมล้ําและขยายฐานคนชั้นกลาง การสรางสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเปน มิตรต อ
สิ่งแวดลอม
6. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสู ผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกที่จะกํากับและ สงตอแนวทางการ
พัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดาน อยางสอดคลองกัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐที่เปนการรวมพลัง ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชน และการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลําดับ ความสําคัญสูง และไดกําหนด
ในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญที่จะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาไดอยาง แทจริง รวมทั้งการกําหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผาน ๆ มา ในการกําหนด
เปาหมายไดคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวของยุทธศาสตรชาติ และการเปนกรอบกํากับเปาหมาย
และตัวชี้วัดในระดับยอยลงมาที่จะตองถูกสงตอและกํากับใหสามารถ ดําเนินการใหเกิดขึ้นอยางมีผลสัมฤทธิ์ภายใต
กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช จายเงินงบประมาณแผนดินและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคลองเปนสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกัน
และกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกําหนดประเด็นบูรณาการ เพื่อการพัฒนาเพื่อเปนแนวทางสําคัญประกอบการ

จัดสรรงบประมาณแผนดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน/ โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนดจุดเนนในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ จังหวัดที่เปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในดานตาง ๆ

วัตถุประสงค
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง ทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ ฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ เศรษฐกิจฐาน
รากและสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน เชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา
6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนํา และสรางสรรคใน
ดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก

เปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ประกอบดวย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณมีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของ
สังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ รับผิดชอบและ
ทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเปนไทย
2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง ประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเปนธรรม
กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน บริการและ
ดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็กที่เขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการ
จากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสู ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิส
ติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัวของ ภาคการผลิตและบริการ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ ประเทศเพื่อรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป
2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ ไดรับการจัดการอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และ เพิ่มความเชื่อมั่น
ของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมที่ปกปอง
ประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการ กําหนดบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวน การพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออก ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
อาเซียนสูงขึ้น
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย อํานาจและมี
สวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา ลดลง เพิ่มการใช
ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นมี
อิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากงายใน
การดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกวางขึ้น
และดัชนีการรับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและ ปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัล
เพิ่มขึ้น

กรอบวิสัยทัศนและเปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

1.4 วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ เปาประสงค และยุทธศาสตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

วิสัยทัศน

พันธกิจ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เปนผูนําการพัฒนาและผลิตชางฝมือ
ชางเทคนิค นักเทคโนโลยี สูมาตรฐานสากล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดการอาชีวศึกษาตามความตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
สรางงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และจัดองคความรูสูเชิงพาณิชย
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพเชิงสรางสรรคสูความเปนเลิศ (Specialist)
ทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สรางความรวมมือระหวางสถานประกอบการ องคการภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ

เอกลักษณ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เปนสถาบันแหงความเชี่ยวชาญในอาชีพและสรางสรรคพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐสูความเปนเลิศ
อัตลักษณ
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะในอาชีพอยางมีคุณภาพและรับผิดชอบตอสังคม
เปาประสงค
1. นักศึกษามีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐที่มีคุณภาพสูเชิงพาณิชย
3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีความเปนเลิศตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน
4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม
5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีเครือขายการสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
7. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
ตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 7
กลยุทธ

ผลิตนักศึกษาวิชาชีพสอดคลองกับตลาดแรงงานในทองถิ่น ทั้งในประเทศและ
สงเสริมงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐเชิงพาณิชย
สรางสรรคการบริการวิชาการและวิชาชีพสูความเปนเลิศ
สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ ความเปนไทยและอนุรักษ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
เรงรัดการสรางเครือขายเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 1
1.1 พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
1.2 สงเสริม สนับสนุน การเปดสาขาวิชาตามความตองการของสถานประกอบการ
1.3 สงเสริมการมีสวนรวมของสังคมและชุมชนในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 2
2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ เพื่อแกปญหา
ดานอาชีพแกสังคมและชุมชน
2.2 สงเสริมการจัดระบบการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน
2.3 สงเสริมสนับสนุนครู นักศึกษาสรางงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและการจัดการองคความรู
สูการผลิตเชิงพาณิชย
2.4 สงเสริมการผลิตพัฒนาและเผยแพรผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
กลยุทธที่ 3
3.1 พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการและฝกอบรมวิชาชีพใหสอดคลองตอความตองการของ
สังคมและชุมชน
3.2 สงเสริม สนับสนุนการฝกอบรมดานวิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชนอยางตอเนื่อง
3.3 สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางแกครู นักศึกษา ประชาชน เพื่อรองรับการแขงขัน
3.4 พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑชุมชน เพื่อเสรางมูลคาเพิ่ม
กลยุทธที่ 4
4.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับสังคมและชุมชนในการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
4.3 สงเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศ

