
สวนท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1 วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และอํานาจหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
วิสัยทัศน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนอยางมีคุณภาพเพ่ือ
ตอบสนองความตองการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
 

ภารกิจ 
 จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทาง
วิชาชีพ 
 

พันธกิจ 
 1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหท่ัวถึง ตอเนื่อง เสมอภาคและเปนธรรม 
 4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
 5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ 

   ฝกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. สงเสริม/พัฒนา ครู และบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ ม่ันคง และกาวหนาในวิชาชีพ 

 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจท่ีเก่ียวของกับการจัดการและสงเสริม

การศึกษา ตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
1. ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17) 
2. มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและ

ความเปนเลิศทางวิชาชีพ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ขอ 1) 

   2.1 จัดทําขอเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
   2.2 ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
   2.3 กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
   2.5 สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมท้ังกําหนดหลักเกณฑและ 

     รูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 
   2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

 



   2.7 จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
   2.8 ดําเนินงานเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามท่ี 
        คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
   2.9 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงาน 
        คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 ยุทธศาสตร นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ยุทธศาสตร 
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
2 .เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
มิติท่ี 1  การสรางโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทํา มีรายไดระหวางเรียน” 

1.1 พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา 
1.2 เทียบโอนประสบการณสายอาชีพจบปวช. ไดใน 8 เดือน 
1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.4 จัดตั้งและขยายศูนยซอมสราง เพ่ือชุมชนFix It Center 
1.5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
1.6 ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
1.7 ลดการออกกลางคัน 
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
1.9 สอนวิชาชีพ เพ่ือคนพิการในสถานศึกษา 
1.10 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงานสรางรายไดในกลุมพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 

ยุทธศาสตร 2 .เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
มิติท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหทันกับยุคสมัยอยางมีคุณภาพ” 

ดานคุณภาพผูเรียน 
2.1 เรงยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.4 ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน   
     วชิาชีพ 
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 เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ 



2.11 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน 
2.12 สงเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 

- โรงเรียนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร(Project Based Learning และการประดิษฐคิดคน) 
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
- วิทยาลัยการทองเท่ียวถลาง 

2.13 จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program ดานอาชีวศึกษา 
2.14 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการเรียนการสอน 
 

ดานคุณภาพคร ู
2.15 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2.16 พัฒนาครู โดยใชเครือขาย/สมาคมวิชาชีพ 
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
2.18 เรงยกระดับวิทยฐานะ 
 

ยุทธศาสตร 3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 
มิติท่ี 3  การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเปนท่ียอมรับเช่ือม่ัน มีเอกภาพ  

ใชเทคโนโลยีสนับสนุน” 
3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
3.2 นําระบบ ICT มาใชเพ่ือการบริหารจัดการ 
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

- ดูแลและแกปญหาครูจางสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
- สรางขวัญ กําลังใจ และจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร 

3.4 ปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

- ครุภัณฑมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน 
- สถานศึกษาขนาดเล็ก 

3.6 กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
มิติท่ี 4  ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและตางประเทศ” 

4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ 
4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝกประสบการณวิชาชีพ ท้ังในและตางประเทศ 
4.3 ขยายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตางๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนาการ 
     เรียนการสอน 
4.4 รวมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 



ภารกจิและนโยบาย การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เปาหมาย 
ยุทธศาสตร    การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี ้

1. ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ กําหนดเปาหมายของการดําเนนิงานโดย 
   1.1 รักษาเปาหมายผูเรยีนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผูเรียนในระดับ ปวส.  

     1.2 ลดปญหาการออกกลางคัน  โดยวางเปาหมายใหลดลงรอยละ 5 ดวยการปองกัน/ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา 
แกปญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ กลุมเปาหมายใน  50 วิทยาลัยท่ีมีปญหาการออก
กลางคันสูง 

   1.3 จดัการเรียนการสอนในระดับพ้ืนท่ีและภาพรวมตามความตองการในแตละสาขา  
   1.4 เปดโอกาสใหนักเรยีนเขาเรยีนสายอาชีพดวยระบบโควตา  
   1.5 เขาถึงกลุมเปาหมายผูมีสวนสําคัญตอการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซ่ึงไดแก นักเรียน และผูปกครอง  
 

2. ดานการขยายโอกาสในการเรยีนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 
   2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 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
หลักสูตรอาชีวะทองถ่ิน และสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส 
     2.5 มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน สาขาท่ีเปนนโยบาย
รัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปโตรเคมี 
การสรางเกษตรรุนใหม ครัวไทยสูครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส/รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี ยานยนต  ไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส ทองเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ 
     2.6 ขยายกลุมเปาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ  
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  เทียบ
โอนความรูและประสบการณ  เพ่ือตอยอดและพัฒนาทักษะท้ัง Upgrade Skills และ Re Skills รวมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจํา คายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
     2.7 สนับสนุนใหหนวยงาน/องคกร รวมจัดอาชีวศึกษาซ่ึงไดแก สถานประกอบ  อปท.  และภาคเอกชน
จากสาขาอาชีพตาง ๆ ฯลฯ 
     2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร อาชีวะอินเตอร และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ 
     2.9 เพ่ิมชองทางการเรียนอาชีวศึกษาดวย อาชีวะทางไกล และเครือขายวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนา
อาชีพ (R-radio network)  
 

  3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
   3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับหองเรียน สงเสริมคุณภาพและสรางความเขมแข็งในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  



- พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 
Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณจากการเรียนในสถานท่ีจริง/สถานการณจริง อาทิ Fix 
It Center และกรณีภัยพิบัติ 
   - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรูและถายทอดประสบการณจากครูรุนพ่ีสูครูรุนใหม (นิเทศ
ภายใน) และการนิเทศทางไกล 
   - สรางความเขมแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนใหทุกวิทยาลัย   ผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพรอมรับการประเมินระดับสากล  
   - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหเปนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง  ตามความ
ตองการของพ้ืนท่ี และการใหบริการกลุมเปาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทํางาน, สูงวัย,  สตรี ฯลฯ  
   - ใช ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพรอมในดาน Hardware สื่อการเรียนการสอน 
สงเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน และจัดตั้งวิทยาลัยตนแบบการใช ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
   - พัฒนาครู สรางเครือขายครู Social Media และ Network สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ 
   - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอน ท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
     3.2 ระดับผูเรียน ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพ่ือใหผูสําเร็จอาชีวศึกษา  มีขีดความสามารถใน
การแขงขันท้ังสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนงหนาท่ี (Function 
Competency)  โดยใช V-NET การประเมินดานมาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมินระดับหองเรียน สรางเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย 
เสริมสรางทักษะชีวิต ความสามารถดานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ การเปนผูประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบน
พ้ืนฐาน Competency Based  Technology Based Green Technology  และCreative economy รวมท้ัง
การแกปญหาดานพฤติกรรมและการใชเวลาใหเกิดประโยชน อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการ
ปองกัน/แกไขการทะเลาะวิวาท  

   3.3 เตรียมผูเรียนสูการเปนประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจํานวนสถานศึกษา English Program (EP) 
Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใชหลักสูตร/สื่อตางประเทศ  สนับสนุนการฝกงานตางประเทศ/บริษัท
ตางประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะดานภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  สงเสริม  การเรียนรูภาษาประเทศคู
คา จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

 

4. ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   4.1 ดานบริหารท่ัวไป ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการไดแก Web Portal, 

E-office และ Data based รวมท้ังการปรับภาพลักษณเชิงบวก 
     4.2 ดานงบประมาณ ใชแนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ 
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเปนพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การ
กระจายอํานาจจัดซ้ือจัดจาง, จัดหางบประมาณคาสาธารณูปโภคและคาจางครูใหเพียงพอ  
     4.3 ดานบริหารงานบุคคล สรางเครือขายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจาง พนักงานราชการใหเพียงพอ 
รวมท้ังการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 
     4.4 ดานการสรางความรวมมือทุกภาคสวนท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี ้ 

- องคการ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝกงาน ฯลฯ 



- ประเทศเพ่ือนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน  
   - องคการระหวางประเทศ ไดแก VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ  

- ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคของโลก ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญ่ีปุน  เดนมารก 
เยอรมัน ฯลฯ 
 
ขอบัญญัติสูความสําเร็จ 

"ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจํา 
นําภาพลักษณท่ีดี                     ใชเทคโนโลยีบริหาร 
ประสานเครือขาย                      ขยายทวิภาคี 
ยึดหนาท่ีดวยความมุงม่ัน            หม่ันพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 

   เยี่ยมหองเรียนสมํ่าเสมอท่ัวหนา   พัฒนาบุคลากรสูความสําเร็จ" 
 

1. ใชเวลาสวนใหญในสถานศึกษา 
2. พัฒนาครูและองคกร 
3. เนนสอนระบบทวิภาคี 
4. นําสิ่งดีดีสูสังคม 
5. เรงระดมเรื่องภาพลักษณ 
6. สรางคุณภาพเชิงประจักษสูนักศึกษา 
7. พัฒนาโดยใช (นวัตกรรม) เทคโนโลยี 
8. ตองมีหลักธรรมาภิบาล 
9. เนนทํางานประสานชุมชน 
10. เรงรณรงคสรางเครือขายความรวมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงคหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
วิสัยทัศน  

ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรมอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเสมอภาค เปนกําลังคนท่ีมีทักษะ
และศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 
 
พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเทาระดับสากล  
2. เสริมสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  
3. ผลิต พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกําลังคน  
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และนวัตกรรม  
5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

 
ยุทธศาสตร  

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ  
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรม ท่ีสอดคลองกับความ ตองการของการ 
   พัฒนาประเทศ  
3. การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
4. การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 
เปาประสงค  

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน  
2. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
4. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาทักษะใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการของพ้ืนท่ีและประเทศ  
5. คนไทยมีองคความรู สามารถสรางสรรคสิ่งประดิษฐ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ  
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ การกระจาย 
   อํานาจสูภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลักเพ่ือเปน 
กรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 
การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต การ
สรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐจะถูกกําหนดจาก 
ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยังยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมี
ความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีใชจะเปนกรอบ แนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปจะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
   (1) การรักษาความสงบในประเทศ 
   (2) การพัฒนาศักยภาพในการปองกันประเทศพรอมรับมือกับภัยคุกคามท้ังทางทหารและภัยคุกคาม 
       อ่ืน ๆ  
   (3) บูรณการความรวมมือกับตางประเทศท่ีเอ้ือใหเกิดความม่ันคง ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ปองกันภัย 
       คุกคามขามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ  
   (4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล  
   (5) การบริหารจัดการความม่ันคงใหสอดคลองกับแผนงานพัฒนาอ่ืน ๆ เพ่ือชวยเหลือประชาชน และ 
       รวมพัฒนาประเทศ  
 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
   (1) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  
   (2) การพัฒนาสังคมผูประกอบการเพ่ือสรางผูประกอบการทางธุรกิจ  
   (3) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
   (4) การวางรากฐานท่ีแข็งแกรงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
   (1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมเพ่ือสรางคนไทยท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ 
       วินัย เคารพกฎหมาย  
   (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
   (3) การปฏิรปูการเรยีนรูแบบพลิกโฉม  
   (4) การพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษ  
   (5) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
   (6) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 12  
 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
   (1) การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสินของคน  
       ทุกกลุมในสังคม  
 



   (2) การสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมอยางท่ัวถึง  
   (3) การเสริมสรางพลังทางสังคม  
   (4) การสรางความสมานฉันทในสังคม  
 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
   (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
   (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา ท้ังดานอุปสงค และ 
       อุปทาน  
   (3) พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
   (4) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   (5) รวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   (6) ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  
 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  
   (1) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  
   (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
วิสัยทัศน คือ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษา และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค
ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ  
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ 

ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ

ลดลง แผนการศึกษาแหงชาติ วางเปาหมายไว 2 ดาน คือ  
   1) เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและ  
      ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
   2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซ่ึงมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเปาหมาย  
      53 ตัวชี้วัด  



แผนการศึกษาแหงชาติ กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลัก ท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศน และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ  

ในการแขงขันของประเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป ท่ีจะสามารถตอ
ยอดในระยะตอไปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ปโดยมี หลักการสําคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังนี้  

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพ่ือให เกิดบูรณา
การการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและ การบริหารจัดการความ
เสี่ยงท่ีดีซ่ึงเปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมุงเนนการพัฒนาคนใหมี ความเปนคนท่ีสมบูรณ 
สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ สรางโอกาสและมีท่ียืนใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิต ท่ีดีมีความสุขและอยู
รวมกันอยางสมานฉันท ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และมี
เสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรม เปนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  

2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนให
มีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ อยางมีคุณภาพ รวมถึงการ
สรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษฟนฟู ใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  

3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย การพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดย ท่ีวิสัยทัศนดังกลาว
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง เขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู
อยางม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและ ประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ํา ความสามารถในการ
รักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม ระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยาง
สันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมี ศักยภาพทางเศรษฐกิจดอยกวา  



4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบ
ในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา โดยท่ีเปาหมาย และตัวชี้วัดในดาน
ตาง ๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ เปาหมายประเทศไทยใน ป 2579 ซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ ผลิตและบริการสําคัญ 
ของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุมเปาหมายใน สังคมไทย โดยกําหนดไวดังนี้ 
“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ท่ียั่งยืน สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปน
ธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอด
ชีวิต มีความรู มีทักษะและทัศนคติท่ีเปนคานิยมท่ีดี มีสุขภาพรางกายและ จิตใจท่ีสมบูรณ มีความเจริญเติบโตทาง
จิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มีความเปน พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมือง
โลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมนําดิจิทัล 
สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปน สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมี
คุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ เชน การใหบริการ
คุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดาน สุขภาพ และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหาร
คุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใชนวัตกรรม ทุน
มนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอด ฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐาน
การผลิตและบริการใหม ๆ เพ่ือนําประเทศไทย ไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเปน
อัจฉริยะ”  

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมลํ้าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต จาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุงเนน การ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุมประชากรชั้นกลางให กวาง
ข้ึน โดยกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายไดของกลุมประชากร รายได
ต่ําสุดรอยละ 40 ใหสูงข้ึน นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและพัฒนา นวัตกรรม
นับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไปสําหรับทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยท่ีเสนทางการ
พัฒนาท่ีมุงสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวนั้นกําหนดเปาหมายท้ังในดานรายได ความเปน ธรรม การลดความ
เหลื่อมล้ําและขยายฐานคนชั้นกลาง การสรางสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเปน มิตรตอ
สิ่งแวดลอม  

6. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปน
เปาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและ สงตอแนวทางการ
พัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดาน อยางสอดคลองกัน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลัง ขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน และการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับ ความสําคัญสูง และไดกําหนด
ในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาไดอยาง แทจริง รวมท้ังการกําหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผาน ๆ มา ในการกําหนด
เปาหมายไดคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวของยุทธศาสตรชาติ และการเปนกรอบกํากับเปาหมาย
และตัวชี้วัดในระดับยอยลงมาท่ีจะตองถูกสงตอและกํากับใหสามารถ ดําเนินการใหเกิดข้ึนอยางมีผลสัมฤทธิ์ภายใต
กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช จายเงินงบประมาณแผนดินและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ีสอดคลองเปนสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกัน
และกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงกําหนดประเด็นบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางสําคัญประกอบการ



จัดสรรงบประมาณแผนดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน/ โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนดจุดเนนในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและ จังหวัดท่ีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในดานตาง ๆ 
 

 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง ทรัพยากรและ
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมี ความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  

3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ ฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของ เศรษฐกิจฐาน
รากและสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  

4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน การเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

5. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน เชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา  

6. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  

7. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนํา และสรางสรรคใน
ดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 
 



เปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12   
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ประกอบดวย  
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณมีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ท่ีดีของ

สังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ รับผิดชอบและ
ทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมี
ความเปนไทย  

2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง ประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเปนธรรม 
กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน บริการและ
ดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็กท่ีเขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการ
จากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสู ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิส 
ติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของ ภาคการผลิตและบริการ  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม มี
ความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ี ประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 
2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ี ไดรับการจัดการอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน  

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และ เพ่ิมความเชื่อม่ัน
ของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง 
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมท่ีปกปอง
ประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการ กําหนดบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวน การพัฒนาท่ีสําคัญในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออก ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
อาเซียนสูงข้ึน  

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย อํานาจและมี
สวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา ลดลง เพ่ิมการใช
ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินมี
อิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากงายใน
การดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกวางข้ึน 
และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและ ปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัล
เพ่ิมข้ึน 
 
 



กรอบวิสัยทัศนและเปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ เปาประสงค และยุทธศาสตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 

วิสัยทัศน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
เปนผูนําการพัฒนาและผลิตชางฝมือ 

ชางเทคนิค นักเทคโนโลยี สูมาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

1. จัดการอาชีวศึกษาตามความตองการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 
2. สรางงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และจัดองคความรูสูเชิงพาณิชย 
3. ใหบริการวิชาการและวิชาชีพเชิงสรางสรรคสูความเปนเลิศ (Specialist) 
4. ทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6. สรางความรวมมือระหวางสถานประกอบการ องคการภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

 
เอกลักษณ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เปนสถาบันแหงความเชี่ยวชาญในอาชีพและสรางสรรคพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐสูความเปนเลิศ 
 
อัตลักษณ 
 มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะในอาชีพอยางมีคุณภาพและรับผิดชอบตอสังคม 
 
เปาประสงค 

1. นักศึกษามีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 
2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐท่ีมีคุณภาพสูเชิงพาณิชย 
3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีมีความเปนเลิศตอบสนอง

ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 
4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม 
5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีเครือขายการสงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 
7. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 
 
 



ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  ผลิตนักศึกษาวิชาชีพสอดคลองกับตลาดแรงงานในทองถ่ิน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐเชิงพาณิชย 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสรรคการบริการวิชาการและวิชาชีพสูความเปนเลิศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ ความเปนไทยและอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 เรงรัดการสรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 7 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 
  1.1 พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
  1.2 สงเสริม สนับสนุน การเปดสาขาวิชาตามความตองการของสถานประกอบการ 
  1.3 สงเสริมการมีสวนรวมของสังคมและชุมชนในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธท่ี 2 
  2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ เพ่ือแกปญหา 

ดานอาชีพแกสังคมและชุมชน 
 2.2 สงเสริมการจดัระบบการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 
 2.3 สงเสริมสนับสนุนครู นักศึกษาสรางงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและการจัดการองคความรู 
สูการผลิตเชิงพาณิชย 
 2.4 สงเสริมการผลิตพัฒนาและเผยแพรผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
กลยุทธท่ี 3 
 3.1 พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการและฝกอบรมวิชาชีพใหสอดคลองตอความตองการของ
สังคมและชุมชน 
 3.2 สงเสริม สนับสนุนการฝกอบรมดานวิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชนอยางตอเนื่อง 
 3.3 สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางแกครู นักศึกษา ประชาชน เพ่ือรองรับการแขงขัน 
 3.4 พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือเสรางมูลคาเพ่ิม 
กลยุทธท่ี 4 
 4.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับสังคมและชุมชนในการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
 4.3 สงเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศ 
 
 
 


	1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 2 .เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
	นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
	ยุทธศาสตร์ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
	มิติที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน”
	1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 1.7 ล...
	ยุทธศาสตร์ 2 .เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
	มิติที่ 2  การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ”
	ด้านคุณภาพผู้เรียน
	2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน
	วิชาชีพ 2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา
	ด้านคุณภาพสถานศึกษา
	2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม ...
	- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง
	2.13 จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 2.14 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน
	ด้านคุณภาพครู
	2.15 กำหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ
	ยุทธศาสตร์ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
	มิติที่ 3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
	ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
	3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 3.2 นำระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
	- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ - สร้างขวัญ กำลังใจ และจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
	3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
	- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน - สถานศึกษาขนาดเล็ก
	3.6 กระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ
	ยุทธศาสตร์ 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
	มิติที่ 4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ”
	4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนาการ
	เรียนการสอน 4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
	ภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์    การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
	1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดย
	1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
	1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
	1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
	1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
	1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสำคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และผู้ปกครอง
	2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
	3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
	3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
	- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ
	4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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