
 

จุดเนนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ภายใตการบริหารงาน นายพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาและการแขงขันของทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ ่ง  

ในยุคปจจุบันการแขงขันของประเทศข้ึนอยูกับความรูความสามารถของคน มากกวาจํานวนคนและทรัพยากร

เชนในอดีต ซ่ึงในการขับเคลื ่อนการศึกษาของประเทศ เ กีย่วของกับบุคลากรและผู เรียนจํานวน 

หลายลานคน ประกอบกับผลสรุปของการศึกษาไทยที ่ผานมา คือ ใชเวลาเรียนมาก เรียนรู ไดนอย  

มีความเครียด และคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาต่ํา ดังนั้น การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการบริหารงานของ นายพงศ เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว าการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงเนนย้ําใหดําเนินการขับเคลื ่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาอยางตอเนื ่อง 

ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการทํางานใหเหมาะสม และตองมีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 

ดานอ่ืนดวย รวมท้ังมุงเนนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานใหมากข้ึน ผูบริหารตองให

ความสําคัญ และขับเคลื ่อนการทํางานอยางจริงจัง สําหรับนโยบายที่ผู บริหารตองใหความสําคัญและ

ขับเคล่ือนการทํางาน มีดงันี้ 

๑. เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูศึกษา 

๑.๑ การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  โดยใหมีการทบทวนเนื้อหาสาระในหลักสูตรท่ีเด็กและ

เยาวชนตองเรียนเพื่อใหมีความรูพื้นฐาน และการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

นอกจากนั้น ควรเนนเรื่องพื้นฐานคณิตศาสตร เพ่ือตอยอดในการผลิตนักวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

และเรื ่องการใชภาษาอังกฤษ และการใชภาษาไทย เพราะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการอาน  

การคิดวิเคราะห การยอความ ยังคงเปนปญหาที่สําคัญของเด็กไทย รวมท้ัง การสรางจิตสํานึกและคานิยม 

ท่ีถูกตองใหแกเด็กและเยาวชน รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพและภาวะโภชนาการใหเด็ก 

อยางเหมาะสมกับวัยดวย 

๑.๒ การผลิตและพัฒนากําลังคนใหตรงกับอุปสงคทั้งภายในประเทศและระดับสากล  โดย 

การผลิตและพัฒนากําลังคนตองเนนในสาขาที่ขาดแคลนหรือมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ เชน 

บุคลากรดานการแพทย วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และพยาบาล เปนตน ควรเนนพัฒนาคนไทยใหมีความรู

ความสามารถ ดานภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอไปทํางานในตางประเทศได และตองมีการเตรียมคนไทย 

ใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนดวย โดยครูอาจารยจะตองแนะแนวการศึกษาใหนักเรียนนักศึกษาสนใจเรียน

ในสาขาทีข่าดแคลนตัง้แตตน เมือ่เปดประชาคมอาเซียนทําใหมีงานรองรับและมีรายไดดี ทัง้นี ้นายกรัฐมนตรี

เนนย้ําใหกระทรวงศึกษาธิการเรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาดานคอมพิวเตอรและวิศวกรรมยานยนต 

ใหเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมยานยนต  

๑.๓ การปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกประชาธิปไตย  โดยใหดําเนินการเรื่องการปฏิบัติธรรม

ของนักเรียนนักศึกษาอยางตอเนื่อง เนนการปลูกฝงเรื ่องความมีวินัย การแบงหนาที่การทํางาน จิตอาสา  

การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความเสียสละ ความเสมอภาคหญิง - ชาย ตั้งแตเล็กๆ นอกจากนั้น  

ใหดําเนินการนําโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการครูพระสอนศีลธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับ



ผูบริหารมาดําเนินการตอเนื่อง รวมทั้ง ควรนําเรื่องหนาที่พลเมือง และศีลธรรมกลับมาบรรจุในหลักสูตร 

การเรียนการสอน  

๑.๔ การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมุ งเนนครูสาขา 

ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะครูท่ีสอนไมตรงตามวุฒิ และครูบรรจุใหมตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ การนํา 

ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน และบุคลากรจากภาคสวนตางๆ ที่มีความรูความสามารถเขามาเปนครู 

ชวยสอน โดยเรงรัดแกปญหาใหคนท่ีมีความรูในสาขาท่ีขาดแคลนหรือชาวตางชาติ ท่ีไมมีใบประกอบวิชาชีพครู

มาชวยสอนในโรงเรียนได เชน ภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนตน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ควรเนนการพัฒนาครูใหสามารถสงเสริม สรางทักษะและอํานวยการ

ใหเด็กคิดไดอยางถูกตอง สรางสรรค และเนนการสรางขวัญ กําลังใจและสิทธิประโยชนเกื้อกูลใหกับครู 

คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหครูมีกําลังใจทุมเทใหกับการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึน้ เชน  

เรื่องเงินเดือนครู การเลื่อนวิทยฐานะ ปญหาหนี้สินครู เปนตน 

๑.๕ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ใหนํา

โรงเรียนตนแบบหรือโรงเรียนตัวอยางท่ีสามารถจัดระบบการศึกษาโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดี มาเปนตัวอยาง เพ่ือโรงเรียนอ่ืนนําไปปรับใชเพ่ิมข้ึนตอไป 

๒. การสรางโอกาสทางการศึกษา   

๒.๑ สรางโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมผูยากไร ผู ดอยโอกาส ผูพิการทุพพลภาพ 

โดยใหมีการขยายการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลกลุมดังกลาวอยางท่ัวถึง เชน โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน  

การดําเนินโครงการระยะแรกเนนใหโอกาสแกคนที่ยากไรเปนเปาหมายหลัก ระยะตอมาเปดโอกาสใหมี 

การสอบแขงขัน ผูเรียนดีจึงเปนผูไดรับทุน (ทุนสําหรับเด็กเกง)  ดังนั้น ตอไปตองพิจารณาทุนสําหรับผูยากไร

เพ่ิมเติม เพ่ือใหคนยากไรมีโอกาสไปศึกษาตอตางประเทศอยางเสมอภาค 

๒.๒ การศึกษาตอเนื ่องตลอดชีวิต ควรสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย เชน การจัดตั้งศูนยฝกอาชีพชุมชน เพื่อใหผูท่ีอยูในวัยทํางานไดยกระดับการศึกษา และไดรับ 

การพัฒนา เพ่ือการประกอบอาชีพและรองรับกับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะควรใหความสําคัญกับ

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสูงอายุใหมีความรู การประกอบอาชีพ เพ่ือใหกลับมาเปนกําลังการผลิตของสังคม

ได นอกจากนัน้ ควรสงเสริม สนับสนุนการดําเนินโครงการพระราชดําริ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม โครงการ 

ศิลปาชีพ และการพัฒนาตอยอดสินคา OTOP เพือ่การสงออกตางประเทศ การเรียนภาษาของประเทศ 

เพ่ือนบาน การเปดศูนยการเรียนรูในตางประเทศ ทัง้ศูนยสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ และศูนย 

การเรียนรูสําหรับคนไทยในตางประเทศ เพ่ือการสื่อสารและสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน 

๓. การนําสันติสุขสู ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต   นายกรัฐมนตรีเนนใหกระทรวงศึกษาธิการตองมี

บทบาทในการใชการศึกษาแกไขปญหาความไมสงบสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตอยางจริงจัง โดยให

ประสานงานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ เชน ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) และกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปนตน สําหรับการพัฒนา

การศึกษา ตองใหความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการใหสิทธิพิเศษเรื ่อง

ความกาวหนาและเงินเดือนแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเปน



กรณีพิเศษ และเนนการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษามลายู) เพื่อใหนักเรียนมีความรู  

ความเขาใจ สามารถสื่อสารภาษาไดถูกตอง  

๔. การแกไขปญหายาเสพติด มุงเนนใหทุกสถานศึกษาตองไมมียาเสพติด เชนเดียวกับโครงการ 

"โรงเรียนสีขาว"  ในอดีตท่ีผานมา โดยใหเพิม่เติมการดําเนินงานในเรือ่งความเขมแข็ง การติดตามอยางใกลชิด 

และตองสอนใหเด็กมีภูมิคุมกัน มีความรูเก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และมีความรูเก่ียวกับกฎหมาย และการ

ไดรับโทษ เมือ่กระทําความผิด นอกจากนั ้น ควรเรงรัดใหความสําคัญกับการแกปญหาพฤติกรรมทีไ่มพึง

ประสงคของเด็กและเยาวชนอ่ืนดวย เชน เด็กทองกอนวัยเรียน ตองใหความรูเรื่องเพศศึกษาอยางถูกตอง เด็ก

ติดเกม ตองสอนใหเด็กมีภูมิคุมกัน มีความรูเกี่ยวกับการรับโทษ  ปญหาการทะเลาะวิวาทและใชความรุนแรง 

ของนักเรียนนักศึกษา ตองเรงแกปญหาและสรางภาพลักษณท่ีดี โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา เปนตน 

๕. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (แท็บเล็ต)  ในการจัดหาแท็บเล็ตสําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ตองดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม และโปรงใส  รวมท้ัง 

เนนการพัฒนาเนือ้หาสาระเพ่ือบรรจใุนแท็บเลต็ใหมีความนาสนใจ และสงเสริมการเรียนรูของเด็ก  

๖. การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยใหมุงเนนงานวิจัยทีส่ามารถนําไปใชประโยชนตอภาคการผลิต หรือ

ภาคอื่นๆ ไดจริง ซึ ่งจะสงผลใหไดรับงบประมาณเพิ่มขึ ้น โดยแนวทางการดําเนินงานขอแรก ใหสํารวจ 

และนาํงานวิจัยท่ีทําไวแลวท่ีสามารถนํามาปรับใชประโยชนได มาปรับปรุง ตอยอดเพ่ือประยุกตใชประโยชนจริง 

ขอท่ีสอง ในการทําวิจัย ควรใหคนที่จะใชผลงานวิจัยเขามารวมทําการวิจัยหรือเขามามีสวนรวมดวย เชน  

ภาคธุรกิจ เพราะหากวิจัยแลวภาคธุรกิจเห็นวาไดประโยชนจริง ภาคธุรกิจยอมใหการสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อการวิจัยมากขึ้นชวยประหยัดงบประมาณเพื่อการวิจัยของภาครัฐลง ทั้งนี้ ในการวิจัย นอกจากการวิจัย

ทางดานวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตรแทๆ สวนหนึ่งแลว ควรเนนการวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนหรือประยุกตใช

ไดจริง  

๗ .  กองทุนตั ้งตั ว ได   การดํ า เนินงานโครงการกองทุนตั้ งตั ว ได  มีความพรอมพอสมควร  

และผูประกอบการหรือผู เขารวมโครงการก็มีความพรอม สามารถดําเนินการตามนโยบายดังกลาว

ได โดยเฉพาะผูประกอบการใหมๆ ควรมีระบบชวยสนับสนุน โดยใหดําเนินการในสวนท่ีชํานาญ สําหรับในสวน

ทีไ่มชํานาญ อาจจัดหาระบบหรือจางผูอ่ืนดําเนินการให เชน ผู ประกอบการบางรายเกงในดานการผลิต  

อาจจัดหาระบบหรือผูรับจางมาดําเนินการเรื่องการทําบัญชี การบริหารตางๆ เปนตน 

๘ .  การผลักดันการปฏิ รูปการเมืองเพื ่อให มี รั ฐธรรมนูญของประชาชน   ใหบุคลากรของ

กระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ มีสวนรวมในการรณรงค ทําความเขาใจ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

๙. งบประมาณ ใหเรงรัดดําเนินการใหมีการเบิกจายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ใหเริ่มดําเนินการ

โครงการตั้งแตตนปงบประมาณ เพ่ือใหเงินลงไปชวยกระตุนระบบเศรษฐกิจของประเทศดวย และการจัดซ้ือ 

จัดจางใหดําเนินการตามระบบปกติ เพ่ือใหเกิดความโปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส หากไมจําเปน 

ไมควรใชวิธีกรณีพิเศษ 

๑๐. การบริหารจัดการ   



๑๐.๑ การบริหารใหยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี โดยเฉพาะเรื ่องความโปรงใส 

ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการซื้อขายตําแหนง เพราะการซื้อขายตําแหนง จะทําใหมีการทุจริต

คอรรัปชั่นตามมา สงผลกระทบใหคนท่ีทํางานอยางเขมแข็ง ตรงไปตรงมา ทํางานอยางทุมเท หมดกําลังใจ  

๑๐.๒ การดูแลเรื่องการลวงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอยางจริงจัง ถือเปนเรื่องสําคัญ 

โดยเฉพาะการลวงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ระหวางครูกับนักเรียน อาจารยกับนักศึกษา รวมถึงบุคลากร

ทางการศึกษาดวย  

๑๐.๓ การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา ใหมุ งเนนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดระบบรับสงเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กดอยคุณภาพ ไปเรียนยังโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ

ดีกวา  โดยผูปกครองไมเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน ชวยใหเด็กไดรับการศึกษาทีด่ีขึน้ และเปนการประหยัดงบประมาณ

ดวย ท้ังนี้ ในการดําเนินงานตองคํานึงถึงปญหาของมวลชนดวย เชน ผูปกครองยินยอม เปนตน 

๑๐.๔ การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดทุก ๓ เดือน และปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น เร็วขึน้

อยางตอเนื่อง 

๑๑. การบูรณาการการทํางานรวมกับกระทรวง/หนวยงานอืน่ในการขับเคลือ่นนโยบายรัฐบาล   

ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะรับผิดชอบขับเคลือ่นนโยบายที่เก่ียวของ

กับดานการศึกษาโดยตรง ไดแก นโยบายเรงดวน และนโยบายทีเ่กีย่วกับดานการศึกษา แลว ยังตองมีบทบาท

เขาไปมีสวนรวมหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดานอ่ืนดวย เชน การเรงผลิตบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขใหเพียงพอ (นโยบายดานสาธารณสุข) การสรางคนที่มีฐานความรู ความชํานาญ และความคิด

สรางสรรคตอยอดความรู สรางนวัตกรรมจากงานวิจัยได (นโยบายดานเศรษฐกิจ) การเพิ่มบทบาทในการ

ดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว (นโยบายเรงดวน) เปนตน รวมท้ัง

นโยบายอ่ืนๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธกิารจะตองเขาไปมีสวนรวมในการขับเคลื่อน โดยบูรณาการการทํางานรวมกับ

กระทรวงหลักและกระทรวงท่ีเก่ียวของตอไป 

 

       

จัดทําโดย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การขับเคลือ่นนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิาร และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

1.   วิสัยทัศน

 

   ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน  สังคม  ระดับประเทศและภูมิภาค 

2.   ภารกิจ

 

  จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศ

ทางวิชาชีพ   

3.   พันธกิจ

    1) จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

   

    2) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

           3) สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรม

วิชาชีพ 

    4) วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

 

4.  

๑) จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒) ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา  

๕) สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทัง้กําหนดหลักเกณฑและ

รูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 

๖)  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

๗) จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

๘) ดําเนินการเกีย่วกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการ      

ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 

๙) ปฏิบัติงานอื ่นใดตามที ่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที ่และความรับผิดชอบของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

๕.  การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร    

การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 ๑) ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดย 

 ๑.๑) รกัษาเปาหมายผูเรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผูเรียนในระดับ ปวส.  

 ๑.๒) ลดปญหาการออกกลางคัน  โดยวางเปาหมายใหลดลงรอยละ 5 ดวยการปองกัน/ดูแล

รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แกปญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ 

กลุมเปาหมายใน  50 วิทยาลัยท่ีมีปญหาการออกกลางคันสงู 

 ๑.๓) จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนท่ีและภาพรวมตามความตองการในแตละสาขา  

 ๑.๔) เปดโอกาสใหนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพดวยระบบโควตา  

 ๑.๕) เขาถึงกลุมเปาหมายผูมีสวนสําคัญตอการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งไดแก 

นักเรียน และผูปกครอง  

 ๒) ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

 ๒.๑) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี สาขาอาชีพ การขยายกลุมเปาหมาย  

 ๒ .๒ )  จัดตั ้งสถาบันการอาชีว ศึกษาในรูปแบบกลุ มจั งหวัด  ๑๘ กลุ มจั งหวัดและ

กรงุเทพมหานคร รวม ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แหง จํานวน ๔ แหง  

 ๒.๓) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอําเภอในกลุมอําเภอชั้นหนึ่ง 

 ๒.๔) สงเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใตสูสันติสุข ศูนยฝกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ 

และการจัดหลักสูตรอาชีวะทองถ่ิน และสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส 

 ๒.๕) มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน สาขาทีเ่ปน

นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 

อาทิ ปโตรเคมี การสรางเกษตรรุนใหม  ครัวไทยสูครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส/รถไฟความเร็วสูง  

อัญมณี ยานยนต  ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ทองเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ 

 ๒.๖) ขยายกลุมเปาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ  

อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพือ่สตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  

เทียบโอนความรูและประสบการณ  เพื่อตอยอดและพัฒนาทักษะท้ัง Upgrade Skills และ Re Skills รวมจัด

อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจํา คายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

 ๒.๗) สนับสนุนใหหนวยงาน/องคกร รวมจัดอาชีวศึกษาซ่ึงไดแก สถานประกอบการ  อปท.   

และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพตางๆ ฯลฯ 

 ๒.๘) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร อาชีวะ

อินเตอร และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ 

 ๒.๙) เพ่ิมชองทางการเรียนอาชีวศึกษาดวย อาชีวะทางไกล และเครือขายวิทยุเพื่อการศึกษา

และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

 ๓) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

 ๓.๑) ระดับสถานศึกษา และระดับหองเรียน สงเสริมคุณภาพและสรางความเขมแข็งในการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  



 - พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 

Authentic Assessment, การเพิม่พูนทักษะประสบการณจากการเรียนในสถานทีจ่ริง/สถานการณจริง อาทิ 

Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

 - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรูและถายทอดประสบการณจากครูรุนพ่ีสูครู    

รุนใหม (นิเทศภายใน) และการนเิทศทางไกล 

 - สร างความเขมแ ข็งการประกันคุณภาพภายใน  สนับสนุนให ทุกวิทยาลั ย              

ผานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพรอมรับการประเมินระดับสากล  

 - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหเปนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง           

ตามความตองการของพื้นที ่และการใหบริการกลุ มเปาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทํางาน, สูงวัย,          

สตรี ฯลฯ  

 - ใช ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพรอมในดาน Hardware สือ่การเรียน

การสอน สงเสริมการประกวดสื่อ/สือ่ออนไลน และจัดตั้งวิทยาลัยตนแบบการใช ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

 - พัฒนาครู สรางเครือขายครู Social Media และ Network สนับสนุนใหครูทําวิจัย 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

 - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอน ท่ีทันสมัยและเพียงพอ 

 ๓ .๒ ) ระดับผู เรียน ยกระดับความสามารถของผู เรียนเพื ่อใหผู สํ าเร็จอาชีวศึกษา              

มีขีดความสามารถในการแขงขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตาม

ตําแหนงหนาที่ (Function Competency)  โดยใช V-NET การประเมินดานมาตรฐานวิชาชีพ และ         

การประเมินระดับหองเรียน สรางเสริมทักษะอาชีพในอนาคตดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสรางทักษะชีวิต ความสามารถดานนวัตกรรม/สิง่ประดิษฐ      

การเปนผูประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพืน้ฐาน Competency Based  Technology Based Green 

Technology  และCreative economy รวมทั้งการแกปญหาดานพฤติกรรมและการใชเวลาใหเกิดประโยชน 

อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการปองกัน/แกไขการทะเลาะวิวาท  

๓.๓) เตรียมผูเรียนสูการเปนประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา English 

Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใชหลักสูตร/สื่อตางประเทศ  สนับสนุนการฝกงาน

ตางประเทศ/บริษัทตางประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะดานภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  สงเสริม     

การเรียนรูภาษาประเทศคูคา จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

 ๔) ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 ๔.๑) ดานบริหารท่ัวไป ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการไดแก    

Web Portal, E-office และ Data based รวมท้ังการปรับภาพลักษณเชิงบวก 

 ๔.๒) ดานงบประมาณ ใชแนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB 

และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเปนพืน้ฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, 

การกระจายอํานาจจัดซ้ือจัดจาง, จัดหางบประมาณคาสาธารณูปโภคและคาจางครูใหเพียงพอ  

 ๔.๓) ดานบริหารงานบุคคล สรางเครือขายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจาง พนักงาน

ราชการใหเพียงพอ รวมท้ังการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 



 ๔.๔) ดานการสรางความรวมมือทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนา     

การจัดอาชีวศึกษา ดังนี้  

-  องคการ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา กระทรวงแรงงาน  

กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝกงาน ฯลฯ 

-  ประเทศเพ่ือนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน  

  -  องคการระหวางประเทศ ไดแก VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ 

UNIVOC ฯลฯ  

- ประเทศตางๆในภูมิภาคของโลก ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุน  

เดนมารก เยอรมัน ฯลฯ 

 

 

สรุปแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 

จากการมอบนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดย สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 

 

 

 


