


ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัด
นครนายกนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้วิทยาลัยฯ ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คุณธรรมอัตลักษณ์ พุทธสุภาษิต และปรัชญา ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
แผนผังวิทยาลัยการอาชีพนครนายก แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
นักเรียน และสรุปเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 -2562 และส่วนที่ 3 คือ 
ประมาณการรายรับ รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ประกอบด้วย ประมาณการรายรับ รายจ่าย เงิน
รายได้สถานศึกษา ตารางการประมาณรายรับ การจัดสรรงบประมาณ ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  แผนงาน/
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ แผนปฏิบัติการประจ าปี
กับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานของวิทยาลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมาย คือ การพัฒนา ให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรัฐบาลที่จะน าพาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
  

งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
 หน้ำ 
ส่วนที่ 1  บทน ำ  

วิสัยทัศน์  1 
พันธกิจ 1 
เอกลักษณ์ 1 
อัตลักษณ์   1 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 1 
พุทธสุภาษิต 1 
ปรัชญา 1 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 2 
แผนผังวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 5 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 6 
ข้อมูลบุคลากร 7 
ข้อมูลนักเรียน 10 
สรุปเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561-2562 12 

ส่วนที่ 3 ประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย เงินรำยได้สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ประมาณการรายรับ รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 
ตารางการประมาณรายรับ การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2563 14 
ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563 15 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563 16 
ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 19 

ภำคผนวก  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574  
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) 

 

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

 

ภารกิจและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก พ.ศ. 2561ได้รับ  
 



 

1 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาชุมชนและสังคม ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ 

2. บริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี ส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

3. ส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
4. ส่งเสริมการพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย เพื่อการจัดการศึกษาและความร่วมมือ

ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
เอกลักษณ์ Uniqueness 

 “สถานศึกษาพัฒนาชุมชุน” 
 
อัตลักษณ์  Identity 

“ผู้เรียนมีจิตอาสา” 
 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

 “รับผิดชอบ มีวินัย จิตอาสา” 
 
พุทธสุภำษิต 

“สพฺเพส  สหิโต โหติ” 
สับเพสัง สะหิโต โหติ 
คนดีบ าเพ็ญประโยชน์แก่คนทั้งปวง 
 

ปรัชญำ (Wisdom) 

ความรู้ดี  ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม 



 

2 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 

 
ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 

ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
ชื่อภำษำอังกฤษ Nakhonnayok Industrial and community Education College of 

Vocational Education Commission 
ที่ตั้งสถำนศึกษำ เลขที่  88/2  หมู่ที่  8  ถนน  สุวรรณศร  ต าบล  พรหมณี   
 อ าเภอ  เมืองนครนายก  จังหวัด  นครนายก  รหัสไปรษณีย์  26000 
โทรศัพท ์ 037-312568 
โทรสำร 037-312568 
เว็บไซต์ http://www.nice-c.ac.th 
อีเมล nakhonnayok02@vec.mail.go.th 
เนื้อที่ของสถำนศึกษำ 
มีอำคำร  รวมทั้งสิ้น  14 หลัง 
 

ชื่ออำคำร/ 
สิ่งก่อสร้ำงอื่น 

จ ำนวน 
ลักษณะกำรใช้งำน 

สภำพปัจจุบัน 
จ ำนวน ชั้น ห้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

อาคารอ านวยการ 1 1 แผนกวิชาเครื่องมือกล 
และซ่อมบ ารุง 

แผนกวิชาเครื่องมือกล 
และซ่อมบ ารุง 

  

ห้องธุรการ ห้องธุรการ   
ห้องผู้อ านวยการ ห้องผู้อ านวยการ   
ห้องรองผู้อ านวยการฝ่าย 
บริหารทรัพยากร/ห้องประชุม 

ห้องรองผู้อ านวยการฝ่าย 
บริหารทรัพยากร/ห้องประชุม 

  

ห้องทะเบียน ห้องทะเบียน   
ห้องการเงิน/ห้องบัญชี ห้องการเงิน/ห้องบัญชี   
โรงอาหาร โรงอาหาร   
ห้องรองผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ/
ส านักงานฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ/ส านักงานฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

  

2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
(ห้องอินเตอร์เน็ต) 

ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (ห้อง
อินเตอร์เน็ต) 

  

ห้องคอมพิวเตอร์ 
(แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
(แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

  

ห้องไอที  
(แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 

ห้องไอที 
(แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 

  

ห้องเขียนแบบ (แผนกวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง) 

ห้องเขียนแบบ (แผนกวิชาเครื่องมือ
กลและซ่อมบ ารุง) 

  

 

 

 



 

3 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่ออำคำร/ 
สิ่งก่อสร้ำงอื่น 

จ ำนวน 
ลักษณะกำรใช้งำน 

สภำพปัจจุบัน 
จ ำนวน ชั้น ห้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

อาคารส านักงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

1 1 ห้องปกครอง ห้องปกครอง   
ห้องรองผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา 

  

ห้ององค์การวิชาชีพ ห้ององค์การวิชาชีพ   
ห้องยานพาหนะ ห้องยานพาหนะ   
ห้องนอนเวร ห้องนอนเวร   

อาคารส านักงาน 1 1 ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ   
ห้องงานประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 

ห้องงานประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 

  

ห้องเอกสารการพิมพ์ ห้องเอกสารการพิมพ์   
ห้องปฐมพยาบาล ห้องปฐมพยาบาล   
ห้องพัสดุ ห้องพัสดุ   

อาคารส านักงาน
ฝ่ายวิชาการ 

1 1 ห้องงานวัดผลและประเมินผล ห้องงานวัดผลและประเมินผล   
ห้องงานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

ห้องงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอน 

  

ส านักงานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

ส านักงานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

  

ห้องรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

ห้องรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

  

อาคารวิทยบริการ 1 1 ห้องประชุมและจัดกิจกรรม
ตามโครงการ to be number 
one 

ห้องประชุมและจัดกิจกรรมตาม
โครงการ to be number one 

  

2 ห้องเรียนทฤษฏี ห้องเรียนทฤษฏี   
3 ห้องสมุด/ห้องเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
ห้องสมุด/ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   

4 ห้องประชุม ห้องประชุม   
อาคาร สม-อนงค์ 
หะมณี 

1 1 แผนกวิชาช่างยนตแ์ละ
ห้องเรียนของแผนก 
วิชาสามัญสัมพันธ์ 

แผนกวิชาช่างยนตแ์ละห้องเรียนของ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

  

2 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   
3 แผนกวิชาการบัญชีและ

ห้องเรียนของแผนก 
วิชาสามัญสัมพันธ์ 

แผนกวิชาการบัญชีและห้องเรียนของ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

  

4 ห้องเรียนแผนกวิชาการบัญชี ห้องเรียนแผนกวิชาการบัญชี   
อาคารไฟฟ้า – 
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 ห้องเรียนวิชาเทคนิคพื้นฐาน ห้องเรียนวิชาเทคนิคพื้นฐาน   
ห้องเรียนอาหารและ
โภชนาการของแผนก 
วิชาคหกรรมศาสตร์ 

ห้องเรียนอาหารและโภชนาการของ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 

  

ห้องเรียนของแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

ห้องเรียนของแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

  

2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์   
3 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง   
4 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์   

อาคารกีฬา
อเนกประสงค์ 

1 1 ลานกีฬาอเนกประสงค์และ
ห้องประชุม 

จัดกีฬาอเนกประสงค์ 
ห้องประชุม 
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ชื่ออำคำร/ 
สิ่งก่อสร้ำงอื่น 

จ ำนวน 
ลักษณะกำรใช้งำน 

สภำพปัจจุบัน 
จ ำนวน ชั้น ห้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

อาคารเรียนแผนก
วิชาช่างยนต์ 

1 1 ห้องฝึกปฏิบัติการแผนกวิชา
ช่างยนต์ 

ห้องเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแผนก
วิชาช่างยนต์ 

  

ห้องฝึกงานบริการ
ช่างยนต์ 

1 1 ห้องฝึกปฏิบัติการแผนกวิชา
ช่างยนต์ 

ห้องฝึกปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์   

บ้านพักครู 8 2 เรือนแถว 8 หน่วย บ้านพักครู/เจ้าหน้าท่ี   
อาคารแฟลต 14 
หน่วย 4 ชั้น 

1 4 - บ้านพักครู เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหาร   

อาคารเรียนแผนก
วิชาเกษตรศาสตร์ 

1 1 ห้องฝึกปฏิบัติงานและ
ห้องเรียนแผนกวิชา
เกษตรศาสตร์ 

ห้องเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ   

อาคารโรงฝึกงาน
แผนกวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ 

1 1 พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงานแผนกวิชา
ช่างเชื่อม 

ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนทฤษฎี   

 

แหล่งข้อมูล : งานอาคารสถานท่ี 
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แผนผังวิทยำลัยกำรอำชีพนครนำยก 
 

 
 
 

 อำคำรส ำนักงำน 
อำคำรส ำนักงำน 
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำงสำววินฑฎำ  วิเศษศิริกุล 

 

คณะกรรมกำรวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยวิชำกำร 

นำยอนันต์  พิมพ์โต่ง 
 

หัวหน้ำแผนกวิชำคหกรรมศำสตร ์
นำงสำวณิชมน  บุญผำง 

 

หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 
นำยเพชรดี  แสงทอง 

 

หัวหน้ำงำนอำชีวศกึษำระบบทวิภำค ี
นำงพัชรินทร์  วิลัยโรจน์ 

 

หัวหน้ำงำนวิทยบรกิำรและหอ้งสมุด 
นำงสำวฉัตรแก้ว  เพชรณสังกุล 

 
 

หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
นำงสำวอรนุช  จ่ำงเจริญ 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงยนต ์
นำยมนตรี  แก้วดี 

 
 

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
นำยธีรพล  ป้อมสำ 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 
นำยพเดช  เกตุช้ำง 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
นำยอ ำนำจ  พรมขันธ์ 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์
ว่ำที่ร้อยตรีเกษตร  อ๊อกเวชะ 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบญัช ี
นำงสำวบัณฑติำ  รอดตุ้ม 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
นำงณัฐกำนต์  เหรียญทอง 

 

หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสตูร 
กำรเรียนกำรสอน 

นำงภัคจิรำ  จิตรมิตร 
 

หัวหน้ำแผนกวิชำเกษตรศำสตร ์
นำยมนตรี  เทียนเล็ก 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ ์
นำงภัคจิรำ  จิตรมิตร 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นำยอนันต์  พิมพ์โต่ง 
 

 

หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
นำงพัชรินทร์  วิลัยโรจน์ 

 

หัวหน้ำงำนประกันคณุภำพและ
มำตรฐำนกำรศกึษำ 
นำงจงจิต  บูรณศรี 

 

หัวหน้ำงำนวำงแผน 
และงบประมำณ 

นำยณรงค์  ไพรด ำ 
 

หัวหน้ำงำนศนูย์ข้อมูล
สำรสนเทศ 

นำงสำวดวงใจ  สุขขี 
 

นำยปกรณ์  ลครทิพย์ 
หัวหน้ำงำนวิจัย พฒันำ 

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์
 

หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลติผล
กำรค้ำและกำรประกอบธรุกิจ 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุทธิมำ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 

นำยส ำเริง  ชูสุข 
 

 

 

หัวหน้ำงำนประชำสัมพนัธ ์
นำงสำวชรินรัตน์  เจริญส่ง 

 

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป 
นำงสำวอุไรรัตน์  อ่อนเรือง 
 

 

หัวหน้ำงำนบคุลำกร 
นำงเบญจมำศ  อ๊อกเวชะ 

 

 

หัวหน้ำงำนกำรเงนิ 
ว่ำที่ร้อยตรีเกษตร  อ๊อกเวชะ 
 

 

หัวหน้ำงำนกำรบญัช ี
นำงสำวบัณฑติำ  รอดตุ้ม 

 

 

หัวหน้ำงำนพัสด ุ
นำยเศวต  ผดุงกิจจำนนท์ 

 

 

หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที ่
นำยสันติชัย  เชียงสำย 

 

 

หัวหน้ำงำนทะเบียน 
นำยพเดช  เกตุช้ำง 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร  

นำยส ำเริง  ชูสุข 
 

 
หัวหน้ำงำน 

กิจกรรมนกัเรียน นักศกึษำ 
นำยโอภำส  ยิ้มใหญ่ 

 

 

หัวหน้ำงำนครูทีป่รกึษำ 
นำงสำวฐิติมำ  ไชยอำลำ 

 
 

 

หัวหน้ำงำนปกครอง 
นำยวิรัตน์  ศรีวิไล 

 

นำงภำวิณี  ศรีวิไล 
หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพ 

และกำรจัดหำงำน 
 

หัวหน้ำงำน 
สวัสดิกำรนักเรียน นกัศึกษำ 

นำงจิรพร  แก้วใส 
 

หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษ 
และกำรบริกำรชุมชน 

นำยปกรณ์  ลครทิพย์ 
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ข้อมูลบุคลำกร 
 
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ข้าราชการ รวม  30  คน   (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 
ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ต าแหน่ง 
ครูผูส้อน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นางสาววินฑฎา  วิเศษศิริกลุ ป.โท คศ.3 - ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
2. นายส าเริง  ชูสุข ป.โท คศ.3 - รองผู้อ านวยการวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3. นายอนันต์  พิมพ์โต่ง ป.โท คศ.3 - รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
4. นายมนตร ี เทียนเล็ก ป.ตร ี คศ.2 เกษตรศาสตร ์ หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร ์
5. นายอ านาจ  พรมขันธ ์ ป.ตร ี คศ.2 ไฟฟ้าก าลัง หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
6. นางสาวฉัตรแก้ว  เพชรณสังกุล ป.ตร ี คศ.2 อิเล็กทรอนิกส ์ หัวหน้างานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 
7. นายโอภาส  ยิ้มใหญ ่ ป.ตร ี ครูผู้ช่วย ไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา 
8. นางเบญจมาศ  อ๊อกเวชะ ป.ตร ี คศ.2 อิเล็กทรอนิกส ์ หัวหน้างานบุคลากร 
9. นางภาวิณ ี ศรีวิไล ป.โท คศ.3 ภาษาไทย หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ 

การจัดหางาน 
10. นายพเดช  เกตุช้าง ป.ตร ี คศ.2 ช่างเชื่อมโลหะ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อม

โลหะ 
หัวหน้างานทะเบียน 

11. นางจงจิต  บูรณศร ี ป.โท คศ.1 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

หัวหน้างานประกันคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

12. นายสมเกียรต ิ แม้นพยัคฆ ์ ป.ตร ี คศ.3 ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนา
หลักสตูร 
การเรยีนการสอน 

13. นายสันติชัย  เชียงสาย ป.ตร ี คศ.2 ช่างกลโรงงาน หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
14. นางสาวฐิตมิา  ไชยอาลา ป.ตร ี คศ.1 คณิตศาสตร ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
15. นายปกรณ ์ ลครทิพย ์ ป.ตร ี ครูผู้ช่วย ช่างเชื่อมโลหะ หัวหน้างานวิจัย                                      

พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์
หัวหน้างานโครงการพเิศษและ
บริการชุมชน 

16. นายณรงค ์ ไพรด า ป.ตร ี คศ.2 ไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

17. นายวิรตัน ์ ศรีวิไล ป.ตร ี คศ.3 เกษตรศาสตร ์ หัวหน้างานปกครอง 
18. นางสาวดวงใจ  สุขขี ป.โท คศ.2 อิเล็กทรอนิกส ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
19. นางพัชรินทร์  วิลัยโรจน ์ ป.โท คศ.1 อิเล็กทรอนิกส ์ หัวหน้างานความร่วมมือ 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
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ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ต าแหน่ง 
ครูผูส้อน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

20. ว่าท่ีร้อยตรีเกษตร  อ๊อกเวชะ ป.ตร ี คศ.2 อิเล็กทรอนิกส ์ หัวหน้าแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์
หัวหน้างานการเงิน 

21. นายเศวต  ผดุงกิจจานนท ์ ป.ตร ี คศ.2 ช่างกลโรงงาน หัวหน้างานพัสด ุ
22. นางสาวพรเพญ็  พุทธิมา ป.โท คศ.1 การบัญชี หัวหน้างานส่งเสริมผลติผล

การค้าและการประกอบธุรกิจ 
23. นายธีรพล  ป้อมสา ป.ตร ี คศ.2 ช่างกลโรงงาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างกล

โรงงาน 
24. นางจิรพร  แก้วใส ป.ตร ี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร ์ หัวหน้างานสวัสดิการ 
25. นายมนตร ี แก้วดี ป.ตร ี คร ู เครื่องกล หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต ์
26. นางณัฐกานต ์ เหรียญทอง ป.โท คศ.2 คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

27. นางภัคจิรา  จิตรมติร ป.โท คศ.3 ภาษาอังกฤษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรการ
เรียนการสอน 

28. นางสาวบณัฑิตา  รอดตุ้ม ป.โท คศ.2 การบัญชี หัวหน้าแผนกวิชาการบญัช ี
หัวหน้างานการบัญช ี

29 นางสาวอุไรรัตน ์ อ่อนเรือง ป.ตร ี - - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
30. นางอัมรา  นามแก้ว ป.ตร ี - - เจ้าพนักงานการเงินและ 

บัญชีปฏิบัติงาน 
 
ลูกจ้างประจ า รวม  5  คน    (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ต าแหน่ง 
ครูผูส้อน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นางสาวกรรณิชา  พิมพา  ปวช. - - พนักงานบริการ 
2. นางสาวลัดดา  หาเรือนทอง ป.ตร ี - - เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ส 3 
3. นายศรีนวน  ร่วมทอง ปวช. - - พนักงานขับรถยนต ์
4. นายสุพัตร  ทุมมา ป.6 - - ช่างไม้ ช 3 
5. นางสุภาภรณ ์ ชาวกัณหา ปวส. - - พนักงานธุรการ ส 4 

 
พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครู รวม  4  คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ต าแหน่ง 
ครูผูส้อน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นางสาวณิชมน  บุญผาง ป.ตร ี - คหกรรม หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร ์

2. นายเพชรด ี แสงทอง ป.ตร ี - ไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 

3. นายวิราษ  เหรียญทอง ป.ตร ี - เครื่องกล ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ
พิเศษและการบริการชุมชน 

4. นายวรวุฒ ิ บทมาตร ป.ตร ี - ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
 



 

9 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครูพิเศษสอน รวม  9  คน    (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ต าแหน่ง 
ครูผูส้อน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายเกียรตคิุณ  เครือละม้าย ป.ตร ี - เครื่องกล ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
2. นายประสิทธ์ิ  เกษประทุม ป.ตร ี - เครื่องกล ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
3. นายอมรเทพ  อ่อนศร ี ป.ตร ี - ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
4. นางสาวอรนุช  จ่างเจริญ ป.ตร ี

- 
อิเล็กทรอนิกส ์ หัวหน้างานสื่อการเรียนการ

สอน 
5. นางสาวชรินรัตน ์ เจริญส่ง ป.ตร ี

- 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 

6. นายอภิชัย  จ ารูญ ป.ตร ี - พละศึกษา ผู้ช่วยหัวหัวหน้างานปกครอง 
7. นางสาวพรพิมล  พรหมเจรญิ ป.ตร ี

- 
บัญช ี ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงาน

ทั่วไป 
8. นางวิภาณ ี รัตนมณ ี ป.ตร ี - บัญช ี ผู้ช่วยหัวหน้างานการบญัชี 
9. นายสุเมธ  จันทร์สอน ป.ตร ี - เครื่องกล ผู้ช่วยหัวหน้างานประกัน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รวม  13  คน   (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ต าแหน่ง 
ครูผูส้อน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นางสาวณภัทฒ์   สวนศิร ิ ปวส. - - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป 
2. นางสาววันเพ็ญ  ไบส ี ปวส. 

- 
- เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและ

งบประมาณ 
3. นางสาวฐาณัชชา  ร่มโพธิ ์ ป.ตร ี

- 
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน 
4. นางทิพสุดา  พรมขันธ ์ ป.ตร ี

- 
- เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและ

ประเมินผล 
5. น.ส.สุกัญญา ปะกิงมะหะหมัด ปวส. - - เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
6 นางอมรรัตน ์  แหยมประสงค ์ ป.ตร ี

- 
- เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษา 

ทวิภาคี 
7. นายวิเชียร  ลาทอง ม.6 - - พนักงานขับรถยนต ์
8. นางสาวปิยาภรณ ์  คังคายะ ปวส. - - เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ
9. นางสุกัญญา  แก้วใย ป.ตร ี - - เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
10. นางสาวเรณู ทรัพย์ประเสริฐ ปวส. - - เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
11. นางสาวกัญญารตัน ์ วงศนุส ปวส. 

- 
- เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยพัฒนา

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
12. นายรุ่งอรณุ  คุ้มทรัพย ์ ป.4 - - พนักงานขับรถยนต ์
13. นางสาวสุวรรณา  มะลิอ่อง ปวส. - - เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา 
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ข้อมูลนักเรียน 

เป้ำหมำยจ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ 

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 

ประเภทวิชำ/สำขำ 
รวมทั้งสิน้ 

นักเรียน/นักศึกษำประจ ำปี พ.ศ. 2563 
รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 
1. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม       
 - สาขาวิชาช่างยนต ์ 20 42 24   86 
 - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 20 18 16   54 
 - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 15 9 6   30 
 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 15 34 30 10 10 99 
 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 20 19 16   55 
 - สาขาวิชาช่างยนต์ (ทวิภาคี) 20 10 10   40 
 - สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (ทวภิาคี)    10 35 45 
 - สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

(ทวิภาคี) 
   10 15 25 

2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ       
 - สาขาวิชาการบญัช ี 20 31 14 10 25 100 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 31 20 10 20 101 
3. ประเภทวิชำคหกรรมศำสตร์       
 - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ - - 4 - - 4 
 - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ทวิภาคี) 10 5 4 - - 15 

รวมท้ังสิ้น 160 199 140 50 105 654 
 

 
วิทยำลัยกำรอำชีพนครนำยก 

เป้ำหมำยจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ในหลักสูตรต่ำง ๆ  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 

ล ำดับที่ หลักสูตร ภำคเรียนที่ 2/2562 ภำคเรียนที่ 1/2563 
1 เสริมวิชาชีพแกน (มัธยม) 300 300 
2 วิชาชีพระยะสั้น 500 500 

รวมทั้งสิ้น 800 800 
 

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน 
 

 
 
 



 

11 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูลนักเรียน 

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2562 

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 

ประเภทวิชำ/สำขำ 
รวมทั้งสิ้น 

นักเรียน/นักศึกษำประจ ำปี พ.ศ. 2562 
รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 
1. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม       
 - สาขาวิชาช่างยนต ์ 42 24 22   88 
 - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 18 16 10   44 
 - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 9 6 4   19 
 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 34 30 20 21 3 108 
 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 19 16 12   47 
 - สาขาวิชาช่างยนต์ (ทวิภาคี) 10 10 11   31 
 - สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (ทวภิาคี) - - - 17 15 32 
 - สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

(ทวิภาคี) 
- - - 8 7 15 

2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ - - -    
 - สาขาวิชาการบญัช ี 31 14 23 9 7 84 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 20 27 4 12 94 
3. ประเภทวิชำคหกรรมศำสตร์       
 - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ - 4 8 - - 12 
 - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ทวิภาคี) 5 - - - - 5 
4. ประเภทวิชำ เกษตรกรรม       
 - สาขาวิชาเกษตรกรรม (เรือนจ า) - - - - 9 9 
 - สาขาวิชาสตัว์ศาสตร์ (ทวิภาคี) - - - - 5 5 

รวมท้ังสิ้น 199 140 137 59 58 593 
 

วิทยำลัยกำรอำชีพนครนำยก 
สรุปจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ในหลักสูตรต่ำง ๆ  ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 

ล ำดับที่ หลักสูตร ภำคเรียนที่ 2/2561 ภำคเรียนที่ 1/2562 
1 เสริมวิชาชีพแกน (มัธยม) 399 280 
2 วิชาชีพระยะสั้น 465 875 

รวมทั้งสิ้น 864 1,155 
 

แหล่งขอ้มูล : งานทะเบียน 
 



























 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
3 ห่วง คือทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้ 

• ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อย
จนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน  

• ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ  

• ห่วงท่ี 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล  
 
2 เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

เงื่อนไขท่ี 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 
ที่มา : http://www.rdpb.go.th   
 
 
 



 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
มีใจความส าคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง  
2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและ

อุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education) 
การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชนั้น พระองค์ได้ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ที่ได้ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน 
ครู และการศึกษา 

 

1.  นักเรียน 
1.1 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอน

ให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่
ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 55) 

1.2  “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น 
ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 55) 

1.3 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึนจะได้มีความ
สามัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 55) 

1.4 “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 55) 
 

2.  ครู 
2.1 “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวนไม่

และย้ายครูบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมที่จะสอนเด็ก ให้ได้ผล
ตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูก
จิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทาง
วิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมที่จะสอนต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ 
มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของ
ตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 55)  

2.2 “ต้องปรับปรุงครู…ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจั ง”            
(6 มิ.ย.55) 

2.3  “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหาร เพ่ือให้ได้ต าแหน่ง
และเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบ
ไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใด
สอนใด ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 55) 

2.4 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทั้งนั้นจะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” 
(5 ก.ค. 55) 



 

สิ่งที่ส าคัญที่พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท คือ การให้ครูรู้จักอบรมเด็กทั้งด้าน
ศีลธรรม จรรยา และวัฒนธรรม และได้ทรงเน้นย้ าเสมอว่า "การสอน" ต่างกับ "การอบรม" 

 
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 
การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย  
3. มีงานท า – มีอาชีพ  
4. เป็นพลเมืองดี 

 

1.  มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  
1.1  มีความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
1.2  ยึดมั่นในศาสนา 
1.3  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.4  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2.  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย  
2.1  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
2.2  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
2.3  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
2.4  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3.  มีงานท า – มีอาชีพ  
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก

และเยาวชนรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ 
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน

เป็นและมีงานท าในที่สุด 
3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4.  เป็นพลเมืองดี 
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
4.2 ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท า

หน้าที่เป็นพลเมืองดี 
4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งาน

อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 
พัฒนาระบบการศึกษา 

- พัฒนาคุณภาพครู (คุณภาพ) 
- พัฒนาโรงเรียน 

 
 
 



 

องค์ประกอบการจัดการศึกษา 
- คร ู
- โรงเรียน 
- หลักสูตรการเรียนรู้ 
- ระบบการประเมิน 
- ระบบ ICT 

 
กลุ่มเด็กที่ทรงห่วงใยเป็นพิเศษ 

- เด็กแว๊น  
- เด็กสลัม 
- ลูกเสือ  
- ร.ด. 

 
การศึกษา คือ ความม่ันคงของประเทศ  

- สร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
- น าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างตรงเป้าหมาย ตาม ความต้องการของท้องที่ 

(เกาให้ถูกที่คัน)  
- พัฒนาระบบการศึกษา คุณภาพครูและโรงเรียน เพื่อถ่ายทอด ความรู้และทัศนคติท่ีดีสู่

ผู้เรียน สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงสู่การเป็น พลเมืองดีของประเทศ  
- บรรเทาปัญหาสังคมในปัจจุบันโดยการบ่มเพาะเยาวชนให้มี ระเบียบวินัย รักชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ 
 
บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

- ส่งเสริมงานพัฒนาโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๑๐  
- ด าเนินการในโครงการเดิมของ ศธ. ที่จะสนองพระบรมราโชบาย อย่างจริงจัง  
- สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และ ม.ท.ศ.  
- สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 

ที่มา : http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20170702-The-Education-Act.pdf 
สืบค้น เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 



 

 



 

การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี
 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนา
กลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือ
ยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบ
สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถใน การแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับปรุงสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชน มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่งโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ 
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น     
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่   (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่
ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการเสริมสร้างและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้าง



 

รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามถนัดของ
ตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มาขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยแก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่าย
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบน
พ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับ
การสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการการบริหารจัดการภาครัฐ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนร่วม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึด
หลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และอ านวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 



 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท าขึ้นใน

ช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผล
ให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลง
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็น
การพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้ การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ 
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและ 
บริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและ
พหุ ภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยาย
โอกาสด้าน การค้าและการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมาก
ขึ้น และการ บริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความ
ยากจนลดลง และ คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ 
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีสาระส าคัญ 
สรุปได ้ดังนี้ 

 
1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

1.1  หลักการ 
หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก 



 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า
และขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ 
ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น กรอบในการ
ก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทาง
การพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ 
และไทยแลนด์ 4.0 

1.2  จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเป็นแผนแรกที่ ถูกใช้

ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ 
ต้องด าเนินการในช่วง 5 ปี โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program) และประเด็น
พัฒนา เชิงบูรณาการที่ส าคัญ ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะท าให้
ระบบการจัดสรร งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 

1.3  ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยแม้ว่า ได้
ด าเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบ 
โครงข่ายมากขึ้น และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
ยังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่าง ๆ 
ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ 
ท าให้ เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี 

 
2.  การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 

2.1  สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
2.1.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาด

การเงินโลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มี ความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ หลากหลาย
ส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศไทย 

2.1.2 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็น กุญแจ
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคน ท าให้เกิดสาขา 
อุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ  



 

2.1.3 สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อ เศรษฐกิจ
และรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญ ที่ท าให้มีการ
บริโภคสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคน ที่มีศักยภาพสูง  

2.1.4 สถานการณ์ และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 
เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย  
17 เป้าหมาย และ 168 เป้าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นข้ึน  

2.1.5 สถานการณ์ความม่ันคงโลก ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มใช้อ านาจทาง ทหาร
และทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่าง ๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
ด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล และ ภูมิรัฐศาสตร์ 
เพ่ือผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร  

2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
2.2.1   สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2504-2558 

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 สูงเป็นอันดับที่ 22 ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพ่ิมขึ้น 
สามารถขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนในปี 2553  โครงสร้าง
เศรษฐกิจ เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  

2.2.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่ า และการ
บริหารจัดการงานวิจัยขาดการบูรณาการให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และ 
หน่วยวิจัยหลัก ท าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่ 
ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน  

2.2.3 สถานการณ์ และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้า
สู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัย แรงงานจะมีจ านวน
สูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้
ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า  

2.2.4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ลดลง
และเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ การบริหาร จัดการ
ทรัพยากรน้ ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจก่อนด าเนินการอย่างเป็นระบบ  

2.2.5 การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระจุก
ตัวในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ท าให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึง กลไก
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ขณะที่ 
การขยายตัวของเมืองในภาคต่าง ๆ ของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ จ าเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ  

2.2.6 ความม่ันคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบ จากความขัดแย้ง 
ที่มีรากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และสังคม ขณะที่
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิด ความสูญเสียต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับมีความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่ปรับเปลี่ยน
รูปแบบไปสู่การโจมตีระบบขององค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่า ความเสียหายสูง 



 

2.2.7 ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา การเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม อนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคเอเชีย เป็นเงื่อนไขส าคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การ
คมนาคมขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

2.2.8 การบริหารจัดการภาครัฐยังอ่อนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่าย ประจ าเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า ขาดระบบการท างาน ที่เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนๆ การให้บริการประชาชนยังต้อง ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรเอกชน  
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

3.1. วัตถุประสงค์ 
3.1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย 

ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็น
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3.1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน การเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้

3.1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้น มากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

3.1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

3.1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพโปร่งใส ทันสมัย และมี การท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

3.1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

3.1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ สร้างสรรค์
ในด้านการคา้ การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก 

3.2 เป้าหมายรวม 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
3.2.1 คนไทยมีคุณ ลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ 



 

มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

3.2.2 ความเหลื่อมล าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี 
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ บริการ 
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ 
บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ 
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือ
ต่อการ ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

3.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มคีวามมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของ พ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ 
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

3.2.5 มีความมั่น คงใน เอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ ความคิดในสังคม
ลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง สินค้าและค้า
มนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทย
มีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า 
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุน
และการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ด าเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร จัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน  
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

4.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ 
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือก รับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การ



 

พัฒนาใน ระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คน
ไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  

4.2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนา ในช่วงที่
ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม ใน
สังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ 
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และเทคโนโลยีของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม 
โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้
มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และ
ข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง 
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 

4.4  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ 
รวมทั้ง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อม
โทรม ความ หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิม สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและ
การเพ่ิม บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการ
ร้าย และภัย คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การ
สร้างสถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรร
มาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ 
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้
กฎหมายที่ขาด ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบ
และกระบวนการ ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย 

4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ ปัญหา
เชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มี ข้อจ ากัด
ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 



 

4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน แรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ 
ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศ
สู่สังคมนวัตกรรมได้ 

4.9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการ
ขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชน
โดยการพัฒนา เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดัน
จากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค  

4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่าง
ประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ พัฒนา
และขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ ขับเคลื่อน
ต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน นโยบาย
การค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศ
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
 
5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ มีหลักการและแนวทาง ด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 

5.1 หลักการ 
5.1.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบ ทิศทางหลัก 

และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
5.1.2 กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที ่โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการ มีส่วนร่วม 

ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ ประเทศ 
และประเทศสู่ชุมชน 

5.1.3 เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้ เป็นเครื่องมือ
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 

5.1.4 ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย หรือคลัส
เตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ 

5.1.5 ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับ ต่าง ๆ ตั้งแต่
ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และ แผนปฏิบัติการ 
และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่
และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ ที่สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 



 

5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
5.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อม เข้าร่วมใน

การผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติสร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนโดยก าหนดกิจกรรมด าเนินการ  ประเด็นสื่อสาร และ 
เครื่องมือสื่อประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน
การ ขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจและ สร้างความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การน าประเด็น การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปขับเคลื่อนผ่านกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่และ
สร้างแนวร่วมการ พัฒนาของ สศช. 

5.2.2 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนา
ฉบับที่ 12 น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วม ด าเนินงาน
ของภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและ
จัดท าเป็นแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้ 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่ละ 
ช่วงเวลาและสร้างรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 

5.2.3 หน่วยงานกลาง อาท ิสศช. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรร งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในการ ก าหนด
ล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.2.4 ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อย่างเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ (กรอ.) 
เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ . ส่วนกลางกระจาย
ความรับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความ สอดคล้องของยุทธศาสตร์
ชาติและความเชื่อมโยงในระดับพื้นท่ี 

5.2.5 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง  ๆ โดย
ก าหนดให้มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ อาทิ น าการศึกษาวิจัย 
มาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับต่างๆ โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.6 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถ ขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและการเชื่อมโยง
คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นกรอบการ ด าเนินงาน 
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพ้ืนที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน 

5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแนวคิด หลักการ และแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 



 

5.3.1 แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เน้นการติดตามประเมินผลที่
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ ที่มุ่งเสนอผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบ ประเมินด้วยตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผล อย่างใกล้ชิด ควบคู่
กับการให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตาม ประเมินผลและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5.3.2 แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม 
ด าเนินการโดย 

1) วางระบบการติดตามประเมินผล 3 ระยะเวลา ประกอบด้วย การประเมินผลก่อนการ
ปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหว่างด าเนินการ และการ ประเมินผลหลังการด าเนินงาน 

2) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานที่เกี่ยวข้อง
มากกว่าหนึ่งกระทรวง เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับ เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเป้าหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 

3) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและ พ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 

4) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ ประเมินผล เพ่ือท า
ให้ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือฝึกอบรม เทคนิค วิธีการ  หลักการ 
แนวคิดในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างด าเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้น แล้ว 

5) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

6) จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญและ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้ เป็นพื้นฐานส าหรับการ
ตัดสินใจนโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ 

7) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้วัด ผลกระทบร่วม 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตวัชี้วัดผลผลิตร่วม 

8) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์  
และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสองทาง เน้นการสื่อสาร
แบบสวนเสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและ ผู้
ก าหนดนโยบาย เป็นต้น 

9) น าเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้ ทุกฝ่ายได้รับทราบ
ทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติหน่วยงาน สนับสนุนงบประมาณ 
ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน 

10) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการประเมินผล
โดยจัดท าระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการน าข้อมูลไปใช้ได้ อย่างเหมาะสม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลการประเมินไปใช้ในการก าหนดทางเลือกนโยบาย และสร้าง
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

 

ที่มา : http://www.nesdb.go.th   สืบค้น เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2560 



 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 
 

● ความเป็นมา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผน การศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะ
สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579 ซ่ึง เป็นแผนระยะยาว 20 ปีเพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็น
กรอบ แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

ในการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการมีสวนรวมของ ทุกภาคสวน 
เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า แผนฯ เพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดด
ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และ โลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษ ที่ 21 ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่ง
พัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมยุค 4.0 และน าผลการติดตามประเมินแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยังได้
ศึกษา ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา และจาก 
สภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือน ามาก าหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทาง
การพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศึกษา แห่งชาติสู่การปฏิบัติโดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

• ความจ าเป็นในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลก
ศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก 
อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth 
Industrial Revolution) การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง 
ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับ
แรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้  ประเทศเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  ทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม 
วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแส โลกาภิวัตน์การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและ เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษา
ที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพ ของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบ การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 



 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหาร จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว 
ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และการขาด ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของ
คนไทย ส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย  
ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก ของ
การขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือให้สามารถน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า  

ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552 - 2559 พบว่า ไทยประสบความส าเร็จใน หลายด้าน 
และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป  

ด้านโอกาสทางการศึกษา รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก 
ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับ  
การศึกษาสูงขึ้น แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง นอกจากนี้ ประชากร
ที่อยู่ในวัยก าลังแรงงานแม้จะได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่จ านวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้นยังมีอยู่จ านวนมาก จึงต้องเร่งด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคน  ตลอดช่วงชีวิต และ               
มีมาตรการต่าง ๆ ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาส  แผนการศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ. 2560 - 2579 ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็น
ก าลังส าคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ ากว่าหลายประเทศในแถบ เอเชีย 
ส่วนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้  คุณภาพของ
ก าลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และผู้เรียน มัธยมศึกษาตอน
ปลายประเภทอาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา ท าให้ มีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง 
ส่วนแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจ านวนเพิ่มขึ้น ทุกปีแต่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
งาน และยังมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไม่ตรง ตามความต้องการของสถานประกอบการ ท าให้มี
ผู้ว่างงานอยู่จ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องให้ ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและก าลังแรงงานที่มีทักษะ 
และคุณลักษณะที่พร้อมเพ่ือตอบสนอง ต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์
ความต้องการก าลังคน เพ่ือวางเป้าหมายการจัดการศึกษา ทั้งเพ่ือการผลิตก าลังคนเข้าสู่ตลาดงานและ
การพัฒนาก าลังคนเพื่อ ยกระดับคุณภาพก าลังแรงงานให้สูงขึ้น  

ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นล าดับแรก 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จ านวนมาก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและลด
ภาระงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 
แต่ใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย การพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
และสนับสนุนการศึกษาเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย ของภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา  

 



 

• แนวคิดการจัดการศึกษา  
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก ส าคัญ

ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของ สังคม (All for Education) อีก
ทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพ ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของ การกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  

● วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ 

(Vision) ไว้ดังนี้  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต  อย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ 

จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้
รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ
ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  

✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  
✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ เป้าหมาย 
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้  

1)  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา



 

ตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

2)  ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปี  

3)  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน          
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) 
ของนักเรียนอาย ุ15 ปีสูงขึ้น  

4)  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  

5)  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ บริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ  จ านวนสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน  

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้
ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ระยะ เร่งด่วน ระยะ         
5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต ้6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพ่ือให้ แผนการศึกษาแห่งชาติ
บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้  
2.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) และ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาจัดการ ศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน ต่างด้าวเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ
ที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมขึ้น  

2.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต  รูปแบบใหม่ มี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทาง  การจัดการความขัดแย้ง



 

โดยแนวทางสันติวิธีเพ่ิมขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น มีระบบ กลไก และ มาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษา ที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้าง ขีดความ 
สามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูล ความต้องการก าลังคน 
(Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียน อาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสังคมศาสตร์ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพ ต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ เชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและ ระดับสูง จ าแนกตามระดับ/
ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อย
ละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบ ทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ  (Dual Degree) เพ่ิมขึ้น จ านวน
สถาบันอาชีวศึกษาและ อุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน และมีภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ ระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน  

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  เมื่อเทียบกับภาครัฐ
เพ่ิมข้ึน สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของประเทศเพ่ิมขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพ่ิมขึ้น นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติเพ่ิมข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มี
เป้าหมาย ดังนี้  

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  เด็กแรกเกิด – 5 ปีมี
พัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ผู้สูงวัย ที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและ
ถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน  



 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อน ประถมศึกษาที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนา เด็กปฐมวัยจัดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับ มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของ
อาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมข้ึน  

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ เพ่ิมขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่
หรือจัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึน สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น  

3.5 ระบบและกลไกการวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัด ที่ส าคัญ เช่น 
มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่
ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน  

3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับ สากล มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษาในระยะ 
10 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาด สถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุ
ครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือเข้าสู่ วิชาชีพครู  

3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม  มาตรฐาน มี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท  การศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น และ ระดับความพึงพอใจของครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี้  

4.1  ผู้เรียนทกุคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพ มีตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และพ้ืนที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง  

4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับ คนทุกช่วงวัย มี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย  สนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษา ทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงและมีคุณภาพ  



 

4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข 
สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และ การศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ที่เป็นระบบเดียวกัน ทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมาย ดังนี้  

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น และ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน  

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่
หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  

5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได้มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษา ที่ต้องการความช่วยเหลือ
และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เรียน ในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น  

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และพ้ืนที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอ่ืนที่  เข้ามาจัดการศึกษา
หรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมขึ้น และสัดส่วนการมี
ส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี เครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนก
ตามระดับการศึกษาสูงขึ้น  



 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาที่เอ้ือและ สนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการ
จัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม  

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา
ที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่
ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  

• การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติ ขึ้นอยู่

กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วยสาระของแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีความ  ชัดเจน ครบถ้วน 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับการศึกษาการมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาแผนการ
ศึกษาแห่งชาติของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับ  ปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สาธารณชน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องและ  สาธารณชนเพ่ือสร้างความตระหนักใน
ความส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติและ
การน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ  

• แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ  
ประกอบด้วย 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญและ พร้อม

เข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์กร และ
ภาคีทุกภาคส่วน ถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 2) การสร้าง ความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 5 ปีแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของหน่วยงาน โดยส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท า และติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว 3) การปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ และ 4) การสร้าง
ช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางทั้ง
ระดับนโยบายและ ระดับพ้ืนที่  

• การด าเนินการการขับเคลือ่นแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้เสนอรายละเอียดการด าเนินการขับเคลื่อนสู่

การปฏิบัติโดยได้ระบุบทบาทของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ อาทิหน่วยงานส่วนกลาง  ซึ่งประกอบด้วย 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ส านักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา และหน่วยงานอื่นนอกกระทรวง ศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เป็นต้น ส่วนระดับภูมิภาค 
ประกอบด้วย ส านักงาน ศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น
ต้น รวมทั้งระดับ สถานศึกษาและระดับห้องเรียน โดยได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน



 

ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตามแผน เป็นไป 
อย่างสอดคล้อง รองรับในกรอบทิศทางเดียวกัน และการจัดการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์และ แนวทาง 
การพัฒนาในช่วงเวลาที่ก าหนด  

• การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ  
แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลเป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินทั้งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
โดยแต่ละหน่วยงานประเมินการด าเนินงานของตนควบคู่ไปกับการให้หน่วยงานกลางประเมิน มีหลักเกณฑ์
การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ แนวทาง 
การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 1) การประเมิน บริบทก่อนเริ่มโครงการ 
ประเมินระหว่างด าเนินงาน และประเมินหลังการด าเนินงานตามแผน เสร็จสิ้น 2) วางระบบการประเมิน
ระดับกระทรวง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และเขตพ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการแต่ละระดับกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 3) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้าน งบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง
และในพ้ืนที่ เพ่ือให้การติดตามประเมินผล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) จัดให้หน่วยงานหรือองค์กร
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเป็นผู้ประเมิน 5) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดง
ความคิดเห็น และ 6) น าเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบ 

 
ที่มา : http://www.onec.go.th  
สืบค้น เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) 

 

หลักการ 
1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้ งผู้เรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร  วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

 

ระดับก่อนอนุบาล 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ

และโภชนาการ และจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 

ระดับอนุบาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการ
รู้จักและประเมินตนเอง 

 

ระดับประถมศึกษา 
มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. การจัดการเรียนการสอนเพ่ืฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื่อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

ระดับมัธยมศึกษา 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2. จัดกเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 

เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 



 

ระดับอาชีวศึกษา 
มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชนภูมิภาค

หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง

กับนโยบายรัฐบาลก่อน และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดท าฐานจ้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการ

บริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ

กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตาม

ความต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานพื้นที่ภูมิภาค 
6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ

หน่วยจัดการศึกษา 
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้

เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา  ตรวจสอบข้อมูล/

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบคุมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร 
อธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 



 

1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่  

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
4.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน

ทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง  
4.4  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4.5  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน  
4.7  ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กร ทาง

ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข และ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  

4.8  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร  ่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  

4.9  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และ
วัฒนธรรมสากล  

4.10  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ด ี 
1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่  

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
2.1  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น แรงงาน

ต่างด้าว ยาเสพติด  
2.2  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
3.1  ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่  

ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  
3.2  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
3.6  จัดระเบียบสังคม  
 
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข  
5.2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
5.7  พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
6.6  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  
6.8  แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหา

ขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล  



 

6.9  ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี ภาษี
ที่เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท  

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน 
ได้อย่างจริงจัง  

นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
7.4  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค และ

ภูมิภาคอาเซียน  
7.5  ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน  สู่

แหล่งแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน  
7.6  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการ

วิจัย และพัฒนาและนวัตกรรม  
8.2  เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  
8.3  ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
9.1  ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
9.4  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ  
9.5  เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย  
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก ใน

การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ  
2.  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ด้าน ได้แก่  

2.1  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
1)  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  
2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น 

สร้างความเชื่อม่ัน ในกระบวนการยุติธรรม  
3)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคง ชายแดนและชายฝั่งทะเล  
4)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพ ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
5)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อย ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  



 

6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  
2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม 

เกษตรกร รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ

ผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  
4)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบ เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
2)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
4)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
5)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

2.4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
1)  สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
2)  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
3)  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
4)  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
5)  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1)  จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
2)  วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการ อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
3)  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6)  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

2.6  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
1)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  



 

4)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล  
6)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
7)  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

เป้าหมาย  
1.  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ

ได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3.  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
แนวทางการพัฒนา  
1.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.  ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  
3.  ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง

พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

4.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  

เป้าหมาย  
1.  ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2.  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ

เป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3.  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2.  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิม ทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  



 

เป้าหมาย  
1.  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่

จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21  
2.  คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา

และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3.  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ 

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
4.  แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
5.  ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
6.  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
7.  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
แนวทางการพัฒนา  
1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
2.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
3.  สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
4.  พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5.  พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
7.  พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เป้าหมาย  
1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2.  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
3.  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล  
แนวทางการพัฒนา  
1.  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
3.  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย  
1.  คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
2.  หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  



 

3.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า

แนวคิดตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
2.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3.  พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวตักรรมด้านการสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
เป้าหมาย  
1.  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน

และสามารถตรวจสอบได้  
2.  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา  
3.  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพ้ืนที่  
4.  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
5.  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม

สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา  
1.  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

4.  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย     
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้อง 
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง  
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง  

กลยุทธ์  
1.1  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน 



 

ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
1.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท

การศึกษา ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
1.3  ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพ่ือการผลิต

สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
1.4  ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ 

จัดการเรียนการสอน  
1.5  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจ พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีครู

ครบตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่  

กลยุทธ์  
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน

คละชั้น และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
2.4  สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ของการพัฒนาประเทศ  

ผลผลิต/ผลลัพธ์  
มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์  การให้
การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  

กลยุทธ์  
3.1  เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล  
3.2  เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
3.3  ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่

ผู้เรียน ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  



 

3.4  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
3.5  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
3.6  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  

ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่ง 
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ ให้บริการ 
เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้ง
สามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได้  

กลยุทธ์  
4.1  ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน

ในทุกพ้ืนที ่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
4.2  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ

สนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
4.3  เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรม อย่างกว้างขวาง  
4.4  จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
4.5  เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมี

ความ หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง

ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน 
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

กลยุทธ์  
5.1  พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
5.2  พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ 

การรายงานผล ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ 
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  

5.3  ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  



 

5.4  จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส 

และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ กระจาย 
อ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ สนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้ง  ผู้เรียนใน
พ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได ้ 

กลยุทธ์  
6.1  ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น

ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด  
6.2  พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
6.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวาม

เหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
6.4  เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน 

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
6.5  เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น

ภาคีหุ้นส่วน กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  
6.6  ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนา 

เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 

ที่มา : http://www.moe.go.th   
สืบค้น เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ภารกิจและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
1.1)  รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
1.2)  ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/

ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

1.3)  จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
1.4)  เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
1.5)  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ 

นักเรียน และผู้ปกครอง  
2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

2.1)  จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย 
2.2)  จัดตั้ งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจั งหวัดและ

กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
2.3)  จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
2.4)  ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ 

และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2.5) มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่

เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษา
เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/
รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

2.6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคน
พิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re 
Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ 
อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ 

2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

2.9)  เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

3)  ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งใน

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  



 

- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based 
Learning Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/
สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัต ิ

-  พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่
ครูรุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

-  สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตาม
ความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ  

-  ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน
การสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

-  พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท า
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

-  จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตาม
ต าแหน่งหน้าที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  การ
ประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐาน Competency Based  Technology Based 
Green Technology  และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

3.3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการ
ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพ  ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

4)  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1)  ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ได้แก่ Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
4.2)  ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB 

และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตาม
นโยบาย, การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

4.3)  ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

4.4)  ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา 
การจัดอาชีวศึกษา ดังนี้  

-  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 



 

-  ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
-  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC/APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ  
- ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น เดนมาร์ก 

เยอรมัน ฯลฯ 
 

ที่มา ที่มา ::    http://www.vec.go.th  
สืบค้น เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2560 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vec.go.th/


 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ  และ

มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ คือ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม  มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลัง
สูตรในแต่ละระดับสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา
เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการการศึกษา        
ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากร
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน  สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยที่เก่ียวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐารการศึกษาทุก
ระดับ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีพ ศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  มีการพัฒนารายวิชา  หรือก าหนดรายวิชา
ใหม่ ๆ หรือกลุ่มวิชาเพ่ือเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของ
ตลาดแรงงานจ านวน 4 ตัวบ่งชี้คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมิน 
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 

  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานตันสังกัดและสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาท่ีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการศึกษาก าหนด 

 
ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 
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มาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก พ.ศ. 2561 
แนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ลงวันท่ี 24 กันยายน  พ.ศ. 2561 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศกึษา  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก พ.ศ. 2561 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

 

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
 มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่พึง
ประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก พ.ศ. 2561 
 มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 
9 ประเด็นการประเมิน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
(จ านวน 3 ประเด็นการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้)  

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และ
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้   
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ีที่แสดงความส าเร็จตามมาตรฐานดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อัตราการมีงานท า และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  (จ านวน 4 ประเด็นการประเมิน 8 ตัวบ่งชี้) 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา และจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา และมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน  และวัย
ท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัยการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่

หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

 

ประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ีที่แสดงความส าเร็จตามมาตรฐานดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ 

ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี และการบริหารจัดการ   

ด้านการเงิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยต้นสังกัด 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้   (จ านวน 2 ประเด็นการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้) 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือหรือได้รับความช่วยเหลือ กับบุคคล ชุมชน 

องค์การต่าง ๆ ในด้านการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

ประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ีที่แสดงความส าเร็จตามมาตรฐานดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปรชัญา (Wisdom) 

ความรูด้ ี ฝีมือเย่ียม  เป่ียมคณุธรรม 

วิสยัทศัน ์(Vision) 

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนดา้นวิชาชีพที่มีค ุณภาพ 

คณุธรรม สอดคลอ้งกับความตอ้งการในการพัฒนาชมุชนและสังคม ตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

พนัธกิจ (Mission) 

1. พฒันาหลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพ่ือผลิตและพฒันา

ก าลงัคนดา้นอาชวีศึกษาใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม และมีคณุภาพ มีความร ู ้ความสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาวิชาชพี 

2. บริหารจดัการอาชวีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภบิาล โดยการมีสว่นร่วมของ

ทกุภาคสว่น 

3. สง่เสริมพฒันาคร ูบคุลากรใหม้ีคณุภาพ มีสมรรถนะที่สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง 

4. สง่เสริมการพฒันา สิ่งประดษิฐ ์นวตักรรม งานวิจยั เพ่ือการจดัการศึกษา และความร่วมมือใน

การสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้

เอกลกัษณ ์Uniqueness 

 “สถานศึกษาพฒันาชมุชนุ” 

 

อตัลกัษณ ์ Identity 

“ผูเ้รียนมีจิตอาสา” 

 

คณุธรรมอตัลกัษณ ์

“รบัผิดชอบ มีวินยั จิตอาสา” 

 

พทุธสภุาษิต 

สพฺเพส  สหิโต โหต ิ

สบัเพสงั สะหิโต โหต ิ

คนดบี าเพ็ญประโยชนแ์กค่นทัง้ปวง 

วิทยาลยัการอาชีพนครนายก  

88/2 หม ู ่8 ต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองจงัหวดันครนายก 

โทรศพัท ์ 037-312568  โทรสาร 037-312568 

E-mail : nakhonnayok02@vec.mail.go.th 

เว็บไซต ์ http://www.nice-c.ac.th  
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