
กรอบทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์  เป้าหมาย สรุปยุทธศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 

วิสัยทัศน์ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้้าอย่างทั่วถึง      
ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรับรองการพัฒนาประเทศ 
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ระบบการบริหารจัดการ 
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

เป้าประสงค์ 
1. ก้าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 
2. ผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน   

ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
3. การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
4. ผู้เรียนจบแล้วมีงานท้า 
5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน 
6. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะ และพัฒนาการเหมาะสมตามวัยสามารถแสวงหา

ความรู้ได้ สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
7.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย มีค่านิยมที่ถูกต้องตาม

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด 
8. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบาย     

การผลิตและพัฒนาก้าลังคน 
9. สถานศึกษามีการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ 
10. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
11. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 



12. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 
13. หน่วยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ

ทันสมัย 
14. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอย่าง

ครอบคลุม มีคุณภาพ รวดเร็วและท่ัวถึง 
15. น้าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และกว้างขวาง 
16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท้าแผนการผลิต  การสรรหา และการพัฒนาครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 
17. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบตามศักยภาพ 

เพ่ือยกระดับการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
18. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคล้องกับ      

ความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
19. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
20. มีกลไกการบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาส่วนกลางและในพ้ืนที่อย่าง        

มีประสิทธิภาพ  
21. มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่หน่วยงานปฏิบัติ

สามารถน้าไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
22. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่ก้าหนดไว้ 
23. ประชากรทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 
24. ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค 
25. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
26. ครูมีความปลอดภัย มีขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงาน 
27. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
28. มีหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม 
29. ได้รับงานวิจัยที่น้าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงสาธารณะและพาณิชย์ 
30. งานวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองต่อโจทย์ปัญหาหรือความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

และประเทศ 
31. มีนวัตกรรม องค์ความรู้ และฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่สามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางใน    

การบริการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา รวม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 2. ครู 
 3. การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 4. ผลิต พัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 5. ICT เพ่ือการศึกษา 
 6. การบริหารจัดการ 
 



6. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2574) 
 

กรอบวิสัยทัศน์ 
ให้ความส้าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลัก

ของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และ    
ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 

 

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความเป็นพลเมือ ง                 

( เป็นคนดี มีวินัย ) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและ การพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และ
ด้ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานท้า มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวและด้ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่ างรู้ เท่ าทันการเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิจและสั งคม พหุวัฒนธรรมที่ เป็นพลวัตร ใน                  
โลกศตวรรษท่ี 21)  

 

เป้าหมายของแผน 
 1. ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา 
  -  สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ต่้ากว่ามาตรฐาน
ขั้นต่้าที่รัฐก้าหนด 
  -  สร้ างความเชี่ ยวชาญและความเป็นเลิ ศของสถานศึกษา ในการผลิตและ          
พัฒนาก้าลังคนที่สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความท้าทาย  
ที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 
 2. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  -  ประชากรที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่้ากว่าการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
  -  ประชากรทั้งท่ีอยู่ในวัยเรียนและที่อยู่ในก้าลังแรงงานได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล 
 3. กระจายอ้านาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  -  สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพร้อมได้รับการพัฒนา       
เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก้ากับ เพ่ือความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา    
ของผู้เรียน 
 4. ลดความสูญเปล่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการแข่งขันอย่างเสรี
ภายใต้การก้ากับของรัฐ 
  - ลดบทบาทและขนาดของภาครัฐจากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลัก มาเป็นผู้ก้ากับ
นโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล 
  -  ควบรวม เลิกสถานศึกษาที่ขาดศักยภาพและความพร้อมไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
และไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยสูง คุณภาพต่้า) และให้เปลี่ยนสถานะ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามความต้องการจ้าเป็น 
  -  ยุบ/เลิกการผลิตบัณฑิตในคณะ/สาขาวิชาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้ง      
ควบรวมสถาบันการศึกษาเพ่ือให้มีขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการก้าลังคนในอนาคต 
 5. สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุนภาคส่วนของสังคม 



  -  ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม     
ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
 6. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
  -  ลดการผลิตในสาขาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด (สาขาสังคมศาสตร์) เพ่ิมการผลิตใน
สาขาที่สนองตอบความต้องการของตลาด (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์) 
 7. (ร่าง) สาระส้าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที ่ 12          
(พ.ศ.2560-2564) 
  

1. เป้าหมายหลักของแผนฯ (Extreme Goals) 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 
 2. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 4. สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการ     
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

2. ตัวช้ีวัดตามป้าหมายหลัก 
 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่้ากว่า 500 
 2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการ
ทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
 3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองและ พลโลก 
 4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น 
 5. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ที่เข้ารับการประเมินในแต่ละปีและได้รับ         
การรับรองคุณภาพ 
 6. สัดส่วนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
 7. ร้อยละของผู้ส้าเร็จทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็น      
ที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีงานท้าภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมขึ้น 
 8. จ้านวนผลการวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่น้าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
 9. จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปีเพิ่มขึ้น 
 10. ร้อยละของก้าลังแรงงานที่ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 

11. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
 12. จ้านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



3. วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
 -“ผู้ เรียน”หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที ได้รับบริการ              
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 - “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการด้ารงชีวิต 
 - “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง 
 - “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
 

4. พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

5. ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก้าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     
ตลอดชีวิต 
 5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ          
จัดการศึกษา 
 

6. ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์       
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ไขปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
 4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น 
 5. จ้านวนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศท่ีติดอันดับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน้าของโลกเพ่ิมข้ึน 
 6. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบแบบอัตนัย 
 
 
 



กลยุทธ์ 
 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน      
ในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพ่ือการผลิตสื่อ    
การเรียนการสอน ต้าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่อและต้าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวน       
การจดัการเรียนการสอน 
 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1.  ร้ อยละของครู ตามแผนการผลิต ได้ รั บการผลิ ต ให้สอดคล้องกับความต้ องการ                    
ในการจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
 2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ      
ความต้องการในการจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
 3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ 
 4. ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา สามารถน้าความรู้ไปใช่ในการปฏิบัติงานได้        
อย่างมีคุณภาพ 
 5. จ้านวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูล ความม่ันคง และผดุงเกียรติ 
 6. ระดับความพึงพอใจในระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ   

จดัการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา 
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ้าการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอนคละชั้น และ

ครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
4. สร้างขวัญก้าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก้าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
 2. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่ต้อง   
พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีงานท้าภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมขึ้น 
 3. จ้านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่น้าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
 4. จ้านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก้าลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 5. จ้านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 
 6. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา        
ถึงปริญญาตรีเพ่ิมข้ึน 
 7. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับ       
การพัฒนาเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ 
1. เร่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนสาขาที่จ้าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และ พยาบาล 
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก้าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง          

ของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน

ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก้าลังคน โดยสร้างเครือข่าย      

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15- 59 ปีเพิ่มขึ้น  
2. ร้อยละของก้าลังแรงงานที่ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
3. ร้อยละของประชากรวัย 13 – 15 ปี  และวัย 16 – 18 ปี  ได้รับการศึกษาใน            

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามล้าดับเพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง

การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน้าความรู้ไปใช้ใน      

การประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
6. จ้านวนแรงงานอายุ 15 – 59 ปี ที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ เพ่ือขอรับ         

วุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน 



7. จ้านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ 
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน        

ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้วยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ

และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

อย่างกว้างขวาง 
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ             

มีความหลากหลาย และสามารถบริการได้อย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

 1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, CLTV, 
ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูง 
 2. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีความทันสมัยผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 3. ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
 4. สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนในโรงเรียนในพ้ืนที่ที่มีความต้องการจ้าเป็น 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหาร       
จัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้้าซ้อน ให้ผู้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนากระบวนการจัดท้าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน 
และมีมาตรฐานเดียวกัน 
 3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ให้ผู้เรียนสถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น้ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 4. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างพอเพียงทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
 2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับการพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท้า หรือน้าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
 3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 



 4. ระดับความส้าเร็จในการมีส่วนร่วมขององค์กร/ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการจัด
และพัฒนาการศึกษา 
 5. ร้อยละของการด้าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 6. ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาสถานศึกษาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก้ากับ 

กลยุทธ์ 
 1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยเน้นด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 
 4. สร้างเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
 5. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก้ากับ 
 
 

 


