วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนำกำลังคนที่มีคุณภำพและใต้
มำตรฐำนสำกล ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ควำมต้ อ งกำรของประเทศตำมเป้ ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
ภำรกิจ
จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยคำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำง
วิชำชีพ
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพอย่ำงทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึ กษำและกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์
1. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
2. กำรผลิตและพั ฒนำกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึก ษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขันของ
ประเทศ
3. กำรพัฒนำศักยภำพกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
5.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 11 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติระเบี ยบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 กำหนดให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรม
วิชำชีพ โดยคำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
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1. จัดทำข้อเสนอแนวนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนและหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ
2. ดำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ
3. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดงบประมำณและสนับสนุนทรัพยำกร
4. พัฒนำครูและบุคลำกรกำรอำชีวศึกษำ
5. ส่งเสริมประสำนงำนกำรจัดกำรอำชี วศึกษำของรัฐและเอกชน รวมทั้ง กำหนดหลักเกณฑ์ และ
รูปแบบควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นและสถำนประกอบกำร
6. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ
8. ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ งำนเลขำนุ ก ำรของคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ ก ษำและด ำเนิ น กำรตำมที่
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมอบหมำย
9. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิ ดชอบของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำยให้แบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังต่อไปนี้
สำนักอำนวยกำร
สำนักควำมร่วมมือ
สำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ
สำนักนโยบำยและแผนกำรอำชีวศึกษำ
สำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ
สำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และโครงกำร
ยุทธศำสตร์
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
2. เพิ่มประมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
4. เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
มำตรกำร
1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ
2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี
3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ
7. กำรสร้ำงและกำรกระจำยโอกำส
8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ

3
10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนทำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน”
1.1 พัฒนำศูนย์อบรมอำชีวศึกษำ
1.2 เทียบโอนประสบกำรณ์สำยอำชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
1.3 จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
1.4 จัดตั้งและขยำยศูนย์ซ่อมสร้ำง เพื่อชุมชน Fix It Center
1.5 ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
1.6 ขยำยให้มีผู้เรียนอำชีวศึกษำเพิ่มขึ้น
1.7 ลดกำรออกกลำงคัน
1.8 ขยำยโอกำสในกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำถึงระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร
1.9 สอนวิชำชีพ เพื่อคนพิกำรในสถำนศึกษำ
1.10 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.11 จัดอำชีวศึกษำและพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ในกลุ่มพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
มิติที่ 2 กำรพั ฒ นำคุณ ภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ ยนกำรสอน ปฏิ รูป กำรสอบ ให้ทั นกั บยุ คสมั ยอย่ ำงมี
คุณภำพ”
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
2.1 เร่งยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2.2 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอำชีวศึกษำทุกระดับ
2.4 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน โดยอิงผลกำรประเมินระดับชำติ (V - Net) และกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ
2.5 พัฒนำแนวทำงกำรประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริง
2.6 ร่วมมือกับภำคเอกชน ในกำรเรียนกำรสอน และฝึกงำนในสถำนประกอบกำร
2.7 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ กำรบริกำรสังคม จิตอำสำและกีฬำ
ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ
2.8 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
2.9 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำ โดยอิงผลกำรประเมินของ สมศ.ด้ำนคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
2.10 วิจัยปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร
2.11 ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ (Project Based Learning และกำรประดิษฐ์คิดค้น)
- วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด (Constructionism)
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- วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวถลำง
2.13 จัดกำรเรียนกำรสอน English Program และ Mini English Program ด้ำนอำชีวศึกษำ
2.14 นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนคุณภำพครู
2.15 กำหนดฐำนสมรรถนะครูอำชีวศึกษำ
2.16 พัฒนำครู โดยใช้เครือข่ำย/สมำคมวิชำชีพ
2.17 พัฒนำระบบนิเทศภำยใน
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐำนะ
มิติ ที่ 3 กำรสร้ำงประสิ ท ธิภ ำพในด้ ำนกำรบริห ำรจั ดกำร “กำรบริห ำรจั ดกำรเป็ น ที่ ยอมรับ เชื่ อ มั่น มี
เอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ
3.2 นำระบบ ICT มำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
3.3 บริหำรงำนบุคคล โดยใช้หลักธรรมำภิบำล
- ดูแลและแก้ปัญหำครูจ้ำงสอนและใบประกอบวิชำชีพ
- สร้ำงขวัญ กำลังใจ และจิตสำนึกในควำมเป็นเจ้ำขององค์กร
3.4 ป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
3.5 จัดสรรงบประมำณ/ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม
- ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน
- สถำนศึกษำขนำดเล็ก
3.6 กระจำยอำนำจกำรบริหำรงบประมำณ
มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและต่ำงประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอำชีวศึกษำเพื่อกำรพัฒนำและฝึกอบรมวิชำชีพ
4.2 เพิ่มกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีทุกระดับ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ทั้งในและต่ำงประเทศ
4.3 ขยำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรพัฒนำนักศึกษำ พัฒนำครู
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
4.4 ร่วมกับประเทศในอำเซียน พัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ
4. ข้อบัญญัติสู่ควำมสำเร็จ
- ยึดหลักธรรมมำภิบำล

บริหำรงำนประจำ

- นำภำพลักษณ์ที่ดี

ใช้เทคโนโลยีบริหำร

- ประสำนเครือข่ำย

ขยำยทวิภำคี

5
- ยึดหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น

หมั่นพัฒนำสมรรถนะอำชีพ

- เยี่ยมห้องเรียนสม่ำเสมอทั่วหน้ำ พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมสำเร็จ"
1. ใช้เวลำส่วนใหญ่ในสถำนศึกษำ
2. พัฒนำครูและองค์กร
3. เน้นสอนระบบทวิภำคี
4. นำสิ่งดีดีสู่สังคม
5. เร่งระดมเรื่องภำพลักษณ์
6. สร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ
7. พัฒนำโดยใช้ (นวัตกรรม) เทคโนโลยี
8. ต้องมีหลักธรรมำภิบำล
9. เน้นทำงำนประสำนชุมชน
10. เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
โครงกำร
1. ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ)
2. ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ (เงินอุดหนุนโครงกำรวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรม)
3. โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีวศึกษำ
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท (อศ.กช)
5. เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี
6. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
7. เงินอุดหนุนค่ำบำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนโคลัมโบ
8. เงินอุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
9. เงิน อุ ด หนุ น องค์ ก ำรเกษตรกรในอนำคตแห่ ง ประเทศไทยในบรมรำชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.)
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม
11. เงินอุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล
12. เงินอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียนนักศึกษำที่ยำกจน
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อำนวยกำรและอำชีพ
เฉพำะทำง
14. เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร
15. โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์
16. โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยกำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกับพูชำ
17. โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำไทยของประเทศไทย
18. จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
19. โครงกำรรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
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20. โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21. โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
22. โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
23. โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพประชำชน
24. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
25. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำสำหรับนักเรียน นักศึกษำอำชีวะ
26. โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ
27. โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ
28. โครงกำรควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ
29. โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพื่อเป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศนักศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำง
ทุนปัญญำชำติ
30. โครงกำรขยำยอำชีวะอำเภอ
31. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
32. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชี วศึกษำเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภำพและมำตรฐำนให้มี
สมรรถนะและควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
33. โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อ
พัฒนำอำชีพประชน
34. โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
35. โครงกำรควำมร่วมมือผลิตกำลังคนใหม่มีคุณภำพและมำตรฐำนเชื่อมโยงอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
36. โครงกำรอำชีวศึกษำพัฒนำ
37. โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
38. โครงกำรศูนย์ควำมชำนำญวิชำชีพเฉพำะทำง
39. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทวิภำคี
40. โครงกำรปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง
41. โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทักษะพื้นฐำนอำชีพ
42. โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล
43. เร่งประสิทธิภำพกำรสอนของครูอำชีวศึกษำ
44. จัดหำบุคลลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
45. โครงกำรควำมร่วมมื อ ในกำรผลิต และพั ฒ นำก ำลั ง คนให้ มี คุ ณ ภำพและมำตรฐำน เชื่ อมโยง
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยให้สอดคล้องควำมต้องกำรตลำดแรงงำนและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
5. ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ตำมนโยบำย คสช.
1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนร่วม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์
4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม
5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม
6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
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7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีควำมเข็มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนำจฝ่ำยต่ำ หรือกิเลส มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรต้นแบบในกำรบริหำรกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีหลักธรรมำภิบำล สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีศักยภำพกำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
พันธกิจ
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยให้ประชำชน
3. พัฒนำกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ประชำชนมีโอกำสเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
4. เสริ มสร้ ำงควำมเข้ มแข็ งระบบบริ หำรงำนบุ คคล พั ฒนำและสร้ ำงควำมก้ ำวหน้ ำของข้ ำรำชกำรครู
คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. พัฒนำและส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์
1.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้สำมำรถจั ดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมหลักธรรมำภิ
บำล
2. เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
4. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน
5.พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและส่งเสริมให้นำไปใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำร
และกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์
1. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ประชำชนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
3. ประชำชนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
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4. ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
5. ผู้รับบริกำรมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำนและมี
คุณภำพ
นโยบำย ยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบำยรัฐบำล 11 ด้ำน คือ
1. กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
2. กำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
4. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
5. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
6. กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
7. กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
8. กำรพัฒ นำและส่งเสริมกำรใช้ป ระโยชน์ จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพั ฒ นำและ
นวัตกรรม
9. กำรรั ก ษำควำมมั่ น คงของฐำนทรัพ ยำกร และกำรสร้ำ งสมดุ ล ระหว่ำ งกำรอนุ รั ก ษ์ กั บ กำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ
11. ปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
4.1 จั ด ให้ มี ก ำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้ โดยให้ ค วำมส ำคั ญ ทั้ ง กำรศึ ก ษำในระบบและ
กำรศึก ษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพื่อ สร้ำงคุณ ภำพของคนไทยให้ สำมำรถเรียนรู้ พั ฒ นำตนเองได้เต็ มตำม
ศักยภำพ ประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้ำงเสริม
คุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมอำชีพในพื้นที่ ลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคนให้
เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุงและบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพื่อ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพิ่มเพิ่มโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและ
ประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจำรณำจัดให้มี
คูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมีโอกำส
ร่วมจัดกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจำยอำนำจกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพและควำม
พร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น
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4.4 พั ฒ นำทุ กช่ว งวั ยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่ อให้ส ำมำรถมี ควำมรู้และทัก ษะใหม่ ที่
สำมำรถประกอบอำชี พ ได้ห ลำกหลำยตำมแนวโน้ ม กำรจ้ ำงงำนในอนำคต ปรับ กระบวนกำรเรีย นรู้แ ละ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียน
ทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพื่อสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะโดยเฉพำะใน
ท้องถิ่นที่มีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ
4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสำมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.7 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมีบทบำท
สำคัญ ในกำรปลู กฝั งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ตลอดจนพั ฒ นำคุณ ภำพชีวิต สร้ำงสัน ติสุ ขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่นร่วม
ทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และควำม
เป็นไทย นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศวัฒนธรรมของประเทศฯเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล
และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพื่อเตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรม ของประชำคม
อำเซียนและเพื่อกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพเพื่อเปิดพื้น ที่สำธำรณะให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กำรพัฒนำประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
อยู่ในห้วงเวลำของกำรปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหำพื้ นฐำนหลำยด้ำนที่สั่งสมมำนำนท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมำกขึ้น กำรพัฒนำเทคโนโลยีจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
และเป็นรูปแบบของวิวัฒนำกำรที่จะกระทบชีวิตควำมเป็นอยู่ในสังคมและกำรดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงมำก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดต่อกำรพัฒนำที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้ำทำยอย่ำงมำกที่จะต้อง
เร่ ง พั ฒ นำวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมให้ เป็ น ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำในทุ ก ด้ ำ นภำยใต้
สถำนกำรณ์ที่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศมีข้อจำกัดหลำยด้ำนแต่กำรแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้น
มำก อำทิ คุณภำพคนไทยยังต่ำ กำลังแรงงำนมีปัญ หำทั้งในเรื่ององค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติสังคมขำด
คุณ ภำพและมี ค วำมเหลื่ อ มล้ำสูง โครงสร้ ำงประชำกรเข้ ำสู่ สัง คมสู ง วั ย ส่ง ผลให้ ข ำดแคลนแรงงำนโดยที่
ประชำกรวัยแรงงำนลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้ำงประชำกรจะเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ภำยในสิ้น
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่ำงรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนใน
เชิง เศรษฐกิจและผลกระทบร้ำยแรงต่อคุณภำพชีวิตประชำชน ในขณะที่กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐยัง ด้อย
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ประสิทธิภำพ ขำดควำมโปร่งใส และมีปัญ หำคอรัปชั่นเป็นวงกว้ำง ท่ำมกลำงปัญ หำท้ำทำยที่ หลำกหลำย
ดังกล่ำวซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภำคส่วน
ว่ำประเทศจะพั ฒ นำต่อไปให้ เป็นประเทศที่ พัฒ นำแล้ว มีควำมมั่น คง มั่ง คั่ง และยั่ง ยืนได้ในระยะยำวนั้ น
ประเทศต้องเร่งเพิ่ มกำรลงทุนเพื่ อ กำรวิจัยและพัฒ นำเพื่ อพัฒ นำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ควบคู่กับกำรพัฒนำคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้ำนและในทุกช่วงวัย และพั ฒนำโลจิสติกส์ให้เป็นระบบ
โครงข่ำยที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่สำคัญขณะเดียวกัน
กำรพัฒนำต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำเชิงพื้นที่และเมืองมำกขึ้น เพื่อกระจำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึง
และเป็นกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและรำยได้จำกพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มำกขึ้น ซึ่งจะช่วยลดควำมเหลื่อมล้ำภำยใน
สังคมไทยลง และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำกกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่
นอกจำกนั้น 5 ปีต่อจำกนี้ไปนับว่ำเป็นช่วงจังหวะเวลำสำคัญ ที่จะต้องผลักดันให้ควำมเชื่อมโยงด้ำน
กฎระเบียบและในเชิงสถำบันมีควำมคืบหน้ำและชัดเจนในระดับปฏิบัติกำรและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่ำง
ประเทศ ควบคู่กับ กำรพัฒ นำโครงสร้ำงพื้น ฐำนเชิ งกำยภำพที่ต้อ งเชื่ อมโยงเครื อข่ำยภำยในประเทศและ
ต่ อ เชื่ อ มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ น และเตรีย มควำมพร้ อ มให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประตู ไ ปสู่ ภ ำคตะวัน ตกและ
ตะวันออกของภูมิภำคเอเชีย ตลอดจนมุ่ง เน้นกำรต่อยอดจำกควำมเชื่อมโยงเชิงกำยภำพสู่กำรพัฒนำพื้นที่
เศรษฐกิจและชุมชนตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
กำรกระจำยควำมเจริญในกำรพัฒนำชุมชน จังหวัดและเมืองตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยง
อื่นภำยในประเทศ และถึงเวลำที่ประเทศไทยต้องดำเนินยุทธศำสตร์ในเชิงรุกในกำรสร้ำงสังคมผู้ประกอบกำร
และส่ง เสริม ให้ผู้ประกอบกำรไทยไปลงทุ นในต่ำงประเทศอย่ำงจริง จัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในกลุ่มประเทศ
กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ และเวียดนำม และในอำเซียน รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกกรอบควำม
ร่วมมือของอำเซียนกับหุ้นส่วนกำรพัฒนำนอกนอกอำเซียน ควำมเชื่อมโยงที่สมบูรณ์และกำรลงทุนของไทยใน
ภูมิภำคจะส่งผลให้ประเทศไทยสำมำรถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศำสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ที่จะพัฒนำไปสู่กำร
เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภำค
ภำยใต้เงื่อนข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐำนสำหรับกำรพัฒนำประเทศไทยทั้งในทุกด้ำนดังกล่ำว ในขณะที่
แนวโน้มโลกที่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่อย่ำงรวดเร็ว ประเทศต่ำงๆ กำลังเร่งพัฒนำนวัตกรรมและนำมำใช้ใน
กำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิตและเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตเพื่อเป็นอำวุธสำคัญในกำรต่อสู้ในสนำมแข่งขันของโลกรวมทั้ง
กำรใช้ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน จึงเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งสำหรับประเทศไทยที่ จะต้องเร่งพัฒนำ
นวัตกรรมและนำมำใช้ขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกๆ ด้ำนต่อจำกนี้ไป โดยต้องผลักดันขับเคลื่อนกำรปฏิรูปใน
เรื่องคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำและกำรใช้นวัตกรรมในระดับชุ มชนและพัฒนำด้ำนสังคมเพื่อปรับโครงสร้ำง
ประทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยควำมรู้และนวัตกรรมและกำรพัฒนำโดยรวมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ
ในประเด็นกำรพัฒนำต่ำงๆ ดังกล่ำวจะสั มฤทธิ์ผลได้นั้นต้องปรับกำรบริหำรจัดกำรให้มีธรรมำภิบำลในทุก
ระดับต้องปรับให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ เป็นธรรมำภิบำล และด้วยสภำพปัญหำที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกัน
ซับซ้อนรวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกประเทศที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศไทยมำกขึ้น กำรพัฒนำ
เพื่ อ เสริ ม จุ ด แข็ ง และแก้ ปั ญ หำจุ ด อ่ อ นดั ง กล่ ำ วให้ ป รำกฏผลสั ม ฤทธิ์ ไ ด้ อ ย่ ำ งจริ ง จั ง นั้ น นั บ ว่ ำ เป็ น กำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงขนำนใหญ่สำหรับประเทศไทย ดังนั้น ภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคมมีควำมตระหนักร่วมกันว่ำกำร
ขับ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำให้ ลุ ล่ วงสั ม ฤทธิ์ผ ลได้ จ ริง จัง ภำยใต้ ส ภำพแวดล้ อ มที่ ท้ ำทำยในทุ ก ด้ ำนดั ง กล่ ำ วนั้ น
ประเทศไทยจำเป็นต้องมีกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติให้เป็นแผนแม่บทที่กำหนดเป้ำหมำยอนำคตประเทศใน
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ระยะยำวและวำงแนวทำงกำรพัฒนำหลักๆ ที่ต้องดำเนินกำรเพื่อจะนำไปสู่เป้ำหมำยอนำคตของประเทศที่วำง
ไว้ โดยที่แผนแม่บทกำรพัฒนำระยะยำวจะเป็นกรอบที่ช่วยกำกับให้กำรขั บเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศในมิติ
ต่ำงๆ มีกำรบูรณำกำรกัน แผนพัฒนำและแผนเฉพำะด้ำนในระดับต่ำงๆ มีควำมเชื่อมโยงเป็นลำดับที่เหมำะสม
และมีควำมสอดคล้องกันภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรกำหนดเป้ำหมำยในระยะยำวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมี
ควำมต่ อเนื่ องในกำรแก้ปัญ หำรำกฐำนและกำรพั ฒ นำพื้ น ฐำนให้แ ข็ง แกร่ง รวมทั้ง ต้ องมีก ำรติดตำมและ
ประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับกำรพัฒนำในช่วง 5 ปีภำยใต้แผนพัฒนำฯ
ฉบับที่ 12 จึงนับเป็น 5 ปีแรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่กำรปฏิบัติ โดยที่
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศไทยให้มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
ได้กำหนดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในระยะ 20 ปีพร้อมทั้ง ประเด็นยุทธศำสตร์และแนวทำงหลักที่จะ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยระยะยำวของประเทศที่ได้กำหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมื อหรือ
กลไกที่ถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่กำรปฏิบัติในลำดับแรกและนับว่ำเป็นกลไกหรือ
เครื่องมือที่สำคัญที่สุดในกำรนำยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยในระยะยำวได้ในที่สุด โดยมี
กลไกเสริมอื่นๆ ในกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิ ทธิผลตำมเป้ำหมำย ทั้งนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
ได้กำหนดเป้ำหมำยที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่ำงชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ปัจจัยสนับสนุนต่ำง ๆ สำหรับกำรพัฒนำ โดยที่กำรกำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีได้พิจำรณำและ
วิเครำะห์ถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จำกกำรดำเนินกำรต่อไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่
15 ในช่วงปี พ.ศ. 2575-2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ำยของยุทธศำสตร์ชำติ กำรพัฒนำก็จะบรรลุเป้ำหมำยอนำคต
ประเทศไทยในปี 2579 ที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ทั้ งใน
ระดับภำพรวมและรำยสำขำของกำรพัฒนำจึงเป็นรำยละเอียดและองค์ประกอบของเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20 ปีในทุกด้ำน โดยที่แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะกำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำมำ
รับช่วงเมื่อผ่ำน 5 ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ผ่ำนไป
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
แผนพั ฒ นำฯ ฉบั บ ที่ 12 เป็ น แผนพั ฒ นำประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ ง แปลง
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทำงกำรพัฒนำ
ของแผนพั ฒ นำฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็ น
ประเทศที่พัฒ นำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี เป็น
กรอบที่แผนพัฒนำฯ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่กำหนดภำยใต้ระยะเวลำ 5 ปี
ต่อจำกนี้ไปพิจำรณำจำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศที่บ่งชี้ถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และกำรสะท้อนถึงโอกำสและควำมเสี่ยงในกำรที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้กำร
พัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลำ 5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงกำร
ต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศในระยะ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำได้ ดังนี้
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี มีจิต
สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพึ่งพำ
ตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำน
กำรผลิ ตและบริกำรเดิ มและขยำยฐำนใหม่ โดยกำรใช้น วัต กรรมที่เข้มข้ นมำกขึ้ น สร้ำงควำมเข้ มแข็ ง ของ
เศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
1.4 เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
1.5 เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรทำงำนเชิงบูรณำ
กำรของภำคีกำรพัฒนำ
1.6 เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค โดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพื่อรองรับกำรพั ฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิม และขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้ง ในระดับอนุ
ภูมิภำค ภูมิ ภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบู รณ์และมี ประสิทธิภำพ รวมทั้ง ให้ป ระเทศไทยมี บทบำทและ
สร้ำงสรรค์ในด้ ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค
ภูมิภำค และโลก
2. เป้ำหมำยรวม
เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้กำหนดเป้ำหมำยร่วมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่
12 ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดี
ของสั ง คม มี ค วำมเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ค วำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั วได้ อย่ ำงรู้ เท่ ำ ทั น สถำนกำรณ์ มี ค วำม
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญ งอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย
2.2 ควำมเหลื่อ มลำทำงด้ ำนรำยได้ และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิ จฐำนรำกมีค วำมเข้ม แข็ ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรำยได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่
เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำ และบริกำรมีระบบกำรผลิต
และให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิต และกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ และมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย
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สนับสนุน อำทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงำน และกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ ที่เอื้อต่อกำรขยำยตัวของภำคกำร
ผลิตและบริกำร
2.4 ทุ น ทำงธรรมชำติ แ ละคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม สำมำรถสนั บ สนุ น กำรเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้ อม มีค วำมมั่ น คงทำงอำหำร พลั งงำน และน ำ โดยเพิ่ มพื้ น ที่ ป่ ำไม้ให้ ได้ ร้อ ยละ 40 ของพื้ น ที่
ประเทศเพื่อรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 7 ภำยในปี 2563 เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รั บ
กำรจัดกำรอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพิ่มขึ้น และรักษำคุณ ภำพน้ำและคุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำน
2.5 มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง ปัญหำ
อำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลง มี
ควำมพร้อมที่ปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำร
กำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ำ เป็นหุ้นส่วนกำร
พัฒนำที่สำคัญในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และอำเซียนสูงขึ้น
2.6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอำนำจ
และมีส่วนร่วมจำกประชำชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนดำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง
เพิ่มกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่จัดทำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและอันดับ
ควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูง
ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น และดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 7 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศำสตร์ที่ 8 : กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 9 : กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 10 : ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
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กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 สู่กำรปฏิบัติ
ควำมสำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำประเทศสู่กำรปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ หลำยประกำร
ประกอบด้วย ควำมชัดเจนของสำระของแผนฯ กำรรับรู้ เข้ำใจ ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและควำมตระหนักถึง
ภำรกิจและควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกภำคส่วนในสังคมต่อกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ทิศทำงที่ได้ร่วมกัน
ก ำหนดขึ้ น ระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรแผนสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ที่ มี ค วำมเชื่ อ มโยงกั น ในระดั บ ต่ ำ งๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ยุทธศำสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนเฉพำะด้ำน และแผนปฏิบัติกำร และ
ระบบกำรจัดสรรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพที่ตอบสนองกำรพัฒนำเชิงบู รณำกำร กำรพัฒนำเชิงพื้นที่และ
กำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของภำครัฐที่สอดคล้องกับประเด็น
กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ และผลของกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง ทั้งนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนที่ได้
กำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนหรือกำรแปลงแผนฯ สู่กำรปฏิบัติไว้เป็นระบบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเชื่อมต่อ
จำกยุท ธศำสตร์ที่ กำหนดในแผนฯ ไปสู่แผนกำรพั ฒ นำในระดับ ภำค และจัง หวัด รวมทั้ง กำรใช้กลไกภำคี
พัฒนำต่ำงๆ ที่ให้ควำมสำคัญกับกำรใช้ควำมร่วมมือรัฐและเอกชน สำหรับในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 นั้น
เน้นย้ำถึงควำมสำคัญของกำรจัดสรรงบประมำณแบบบูรณำกำร กำรดำเนินงำนร่วมกันของทั้งภำครัฐ เอกชน
และภำคประชำชน และกำรปรับ ปรุงระบบกำรติด ตำมประเมิ นผลที่ มี ป ระสิ ทธิ ภำพ และสะท้ อ นถึ ง กำร
ถ่ำ ยทอดจำกระดั บ ยุ ท ธศำสตร์ สู่ ก ำรปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั น ของเป้ ำหมำยในระดั บ ผลผลิต ผลลั พ ธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำ
1. หลักกำร
1.1 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศโดยยึดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบทิศทำงหลัก และแปลงสู่
กำรปฏิบัติในระดับต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับสภำพภูมิสังคม
1.2 กระจำยกำรพัฒ นำลงสู่พื้น ที่ โดยยึดหลักกำรพั ฒ นำพื้ นที่ ภำรกิจ และกำรมี ส่วนร่วม (Area
Function Participation : AFP ) ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ และเป็นจุดเชื่อมโยง
กำรพัฒนำจำกชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน
1.3 เพิ่มกำรใช้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกภำคส่วนในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
1.4 ใช้กลไกและเครื่องมือกำรพัฒนำของภำครัฐ ภำคประชำชน ภำคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน
อย่ำงบูรณำกำรให้กำรขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภำพโดยกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนอง
ต่อกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำศักยภำพของพื้นที่
1.5 ระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรแผนสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ที่ มี ค วำมเชื่ อ มโยงกั น ในระดั บ ต่ ำงๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ยุทธศำสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนเฉพำะด้ำน และแผนปฏิบัติกำร และ
ระบบกำรจัดสรรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพที่ตอบสนองกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำร กำรพัฒนำเชิงพื้นที่และ
กำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของภำครัฐที่สอดคล้องกับประเด็น
กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ และผลของกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 สู่กำรปฏิบัติด้วยกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน
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2.2 เพื่อบูรณำกำรแผนงำนจำกส่วนกลำง พื้นที่ และท้องถิ่น /ชุมชน ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 สู่กำรปฏิบัติ
2.3 เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบตั้งแต่ภำพรวมของประเทศลงสู่ภูมิภำค
พื้นที่ และชุมชน
3. แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ
3.1 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ทุกภำคส่วนตระหนักถึงควำมสำคัญและพร้อมเข้ำร่วมในกำร
ผลักดันแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) สร้ำงควำมเข้ำใจกับภำคีทุกภำคส่วน ถึงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
ผ่ำนกระบวนกำรและเครื่องมือต่ำงๆ ดังนี้
3.1.1 จัดหำแนวทำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ โดยใช้หลักกำรตลำดสร้ำงควำมตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำแบบบูรณำกำรที่ทุกภำคีสำมำรถนำไป
ปรับใช้ให้บังเกิดผลได้จ ริง โดยสื่อสำรประชำสัมพันธ์อย่ำงเหมำะสม สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพผ่ำนบุคคล สื่อมวลชนทั้งระดับชำติและท้องถิ่น กิจกรรม สื่อสมัยใหม่ ที่เข้ำใจง่ำย รวมทั้งกำร
สร้ำงเครือข่ำยให้ข้อมูลข่ำวสำรกระจำยไปยังพื้นที่ต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนำบุคลำกร
ที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถทำหน้ำที่สื่อสำรและถ่ำยทอดสำระหลักของแผนพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.1.2 สร้ำงควำมเข้ำใจให้ภำคกำรเมืองในเป้ำประสงค์และแนวทำงของแผนพัฒ นำฯ
ฉบับที่ 12 และผลักดันให้พรรคกำรเมืองนำประเด็นกำรพัฒนำสำคัญไปผสมผสำนในกำรจัดทำนโยบำยของ
พรรคและนโยบำยของรัฐบำล โดยพิจำรณำลำดับควำมสำคัญ โดยเฉพำะนโยบำยที่เกี่ยวกับ “กำรวำงรำกฐำน
กำรพัฒนำ” ในระยะยำว
3.1.3 จัดทำคู่มือกำรแปลงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เผยแพร่แก่ภำคีกำรพัฒนำ เกิดควำม
ร่วมมือในกำรนำแผนไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง เป็นคู่มือกำรประสำนแผนแต่ละระดับที่ทุกภำคส่วนสำมำรถ
นำไปปรับใช้ให้เกิดบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน จัดทำเอกสำรรวบรวมวิธีกำรขับเคลื่อนแผนและกิจกรรมกำร
พัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ หรือกรณีตัวอย่ำงที่ประสบควำมสำเร็จด้วยกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคีต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่ให้ภ ำคีก ำรพั ฒนำนำไปปรับ ใช้ตำมควำมเหมำะสม นำเสนอแนวทำงกำรลงทุนใน
ประเด็นกำรพัฒนำสำคัญ สำหรับหน่วยปฏิบัตินำไปประกอบกำรจัดทำแผนระดับรอง แผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ
ให้มีควำมชัดเจนในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกำรดำเนินงำนตำมแผนควรทำในลักษณะ
คู่ขนำนทั้งภำครัฐและภำคีกำรพัฒนำ
3.2 กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยรัฐบำล
และแผนเฉพำะด้ำน และแผนปฏิบัติกำร ดังนี้
3.2.1 กำหนดประเด็นกำรพัฒนำสำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฉบับที่ 12เสนอ
ต่อสำธำรณะอย่ำงชัดเจน นำไปสู่กำรกำหนดแผนงำนโครงกำร กำรระดมทรัพยำกร และแนวทำงกำรร่วม
ดำเนินงำนของภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2.2 บูรณำกำรประเด็นกำรพัฒนำภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่มีควำมเชื่อ มโยงกันและจัดทำ
เป็ น แผนกำรลงทุ น กำรพั ฒ นำ/แผนพั ฒ นำเฉพำะด้ ำ นที่ ต อบสนองกำรพั ฒ นำในหลำยมิ ติ ภ ำยใต้
ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ครอบคลุมสำระและบทบำทภำคีกำรพัฒนำที่กว้ำงขวำง มีแผนปฏิบัติ
กำรที่มีควำมชัดเจนทั้งแผนงำน โครงกำร งบประมำณดำเนินงำน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนกำร
ทำงำนและระยะเวลำ เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงจริงจัง ซึ่งต้องให้ควำมสำคัญต่อ
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กำรคัดเลือกบุคลำกรในตำแหน่งสำคัญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำบริหำรโครงกำรเพื่อให้สำมำรถทำงำนได้
ต่อเนื่อง โดยนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ประโยชน์ในแผนงำนและโครงกำรเหล่ำนี้ โดยและติดตำม
ประเมินผลในระดับต่ำงๆ ให้มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันมำกขึ้น
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
นำยณั ฏฐพ ล ที ป สุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษ ำธิ ก ำร ลงน ำมใน ป ระกำศ
กระทรวงศึก ษำธิก ำร เรื่อง นโยบำยและจุ ดเน้ นของกระทรวงศึก ษำธิก ำร ปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์
ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่ง ด่วน เรื่องกำร
เตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญ ญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรจึงประกำศนโยบำยและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักกำร
1. ให้ควำมสำคัญ ประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติทั้ง ผู้เรียน ครูแ ละ บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือนและผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกประเภทและเป็นกำรศึกษำตลอด
ชีวิต
2. บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลักองค์กำรมหำชนในกำกับ ของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึก ษำธิกำร ให้มี ควำมคล่องตัว รวมทั้ง หน่วยงำนสัง กัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้น ที่ ภูมิภ ำคให้
สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพื่อดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน
ตำมนโยบำยประชำรัฐ
ระดับอำชีวศึกษำ
มุ่งจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและสร้ำงนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของพื้นที่ชุมชนภูมิภำคหรือประเทศ
รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรเอง
1. จัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
2. เรียนภำษำอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ
3. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค
กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
1. ทุ กหน่วยงำนในสังกัด กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุง แผนปฏิ บั ติรำชกำรให้ส อดคล้องกั บ
นโยบำยของรัฐบำล
2. จัดทำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนทั้งระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำรบริหำร
จัดกำร
4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรื่องข้อกฎหมำยให้
ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน
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5. ให้หน่วยงำนระดับกรมกำหนดแผนงำนสนับ สนุน ทรัพยำกร งบประมำณอัตรำกำลังตำมควำม
ต้องกำรจำเป็นให้แก่หน่วยงำนในพื้นที่ภูมิภำค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนจัด
กำรศึกษำและวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบั ญ ญั ติก ำรศึ กษำแห่ง ชำติ โดยปรั บปรุง สำระส ำคัญ ให้ เอื้อ ต่อ กำร
ขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล
8. ในระดับพื้นที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง ที่
เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่ น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีกำรควบรวบโรงเรียนให้พิจำรณำสื่อสำรอธิบำยทำ
ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วำงแผนกำรใช้ อั ต รำก ำลั ง ครู โดยเฉพำะครู ร ะดั บ อนุ บ ำล และครู ร ะดั บ อำชี ว ศึ ก ษำให้ มี
ประสิทธิภำพ และจัดทำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้ มี องค์
ควำมรู้และทักษะในด้ำนพหุปัญญำของผู้เรียน
10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละจัง หวัด นำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
11. ให้ ผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวงศึ กษำธิ กำร และศึ กษำธิก ำรภำค มีบ ทบำทหน้ ำที่ ต รวจรำชกำร
ติดตำมประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดทำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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ข้อมูลพืนฐำน
วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร
1.ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ปรัชญำ
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชำกำร บริกำรสังคม คือปรัชญำกำรทำงำนของสถำนศึกษำที่ใช้หลัก
ในกำรดำเนินกำรบริหำรวิทยำลัยฯ ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนวิชำชีพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้มี คุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
พันธกิจ
พันธกิจ 1
พันธกิจ 2
พันธกิจ 3
พันธกิจ 4
พันธกิจ 5
พันธกิจ 6

จัดกำรเรียนกำรสอนสำยอำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพ ให้มีคุณ ภำพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเพื่อผลิตและพัฒนำผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้ำนวิชำชีพ
ส่งเสริมพั ฒ นำคุ ณ ธรรม จริยธรรม และวิชำชี พ ตำมหลัก ปรั ชญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือกำรบริกำรวิชำกำร และวิชำชีพกับภำคส่วนต่ำง ๆ
ทั้งในและต่ำงประเทศ
ส่งเสริม และพั ฒ นำกำรวิ จัย สิ่ง ประดิษ ฐ์ นวัต กรรม และเทคโนโลยี ให้ สำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ และขับเคลื่อน
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเป็นประชำคมอำเชี่ยน

อัตลักษณ์
“ จิตบริกำร ชำนำญวิชำชีพ ”
เอกลักษณ์
“ บริกำรวิชำชีพ บริกำรสังคม ”
เป้ำประสงค์ / เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ
4. มีระบบภำคีเครือข่ำยด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ กับภำคส่วนต่ำงๆ
5. พัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และสร้ำงนวัตกรรม เทคโนโลยีให้สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
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6. มีระบบกำรประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และขับเคลื่อน
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน
2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูง
2. ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน ของนักเรียน นักศึกษำในทุกหลักสูตร
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วน
4. น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
5. นำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. ยกระดับทักษะภำษำอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับ
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ
1. เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและท้องถิ่น
2. เป็นศูนย์ฝึกอำชีพให้กับประชำชน และจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง
1. ปีกำรศึกษำ 2534 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพขนำดใหญ่
2. ปีกำรศึกษำ 2535 สถำนศึกษำดีเด่น กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
3. ปีกำรศึกษำ 2549 รำงวัลชมเชย สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนจำกกระทรวงศึกษำธิกำร
ประเภท อำชีวศึกษำขนำดใหญ่
4. ปีกำรศึกษำ 2550 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ ขนำดใหญ่ ,รำงวัล
หมูล่ ูกเสือวิสำมัญหญิงดีเด่น งำนชุมนุมลูกเสือ-เนตรนำรีวิสำมัญ อำชีวศึกษำ ครั้งที่ 14 , รำงวัลชนะเลิศอันดับ
1 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
5. ปีกำรศึกษำ 2554 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ ขนำดใหญ่
6. ปีกำรศึกษำ 2555 รำงวัลหน่วยมำตรฐำนเหรียญทองระดั บชำติ ประเภทสถำนศึกษำ ขนำดกลำง
ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
7. ปีกำรศึกษำ 2555 นำงสมรัตน์ พรหมรัตน์ นักศึกษำรำงวั ลพระรำชทำน ประเภทสถำนศึกษำ
วิชำชีพขนำดใหญ่
8. ปีกำรศึกษำ 2555 นำยธีระพันธุ์ กงผัน ได้รับคัดเลือก "เยำวชนคนดี ศรีนครหำดใหญ่"
9. ปีกำรศึกษำ 2556 นำงสำวสุนีย์ แซ่ชี นักศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ
ระยะสั้น
10. ปีกำรศึกษำ 2557 นำยชัยณรงค์ คงชูช่วย ได้รับรำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กำรแข่งขันมวย
ไทยสมัครเล่น ระดับภำค ภำคใต้
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11. ปีกำรศึกษำ 2557 นำยพีระพัฒน์ สว่ำงจันทร์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน)
กำรแข่งขันกีฬำเปตองชำยเดี่ยว ระดับภำค ภำคใต้
12. ปีกำรศึกษำ 2558 นำงสำวมณีรัตน์ รัตนมณี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรประกวด
ดนตรีไทย ประเภทจะเข้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
13. ปีกำรศึกษำ 2558 นำงสำวเกศินี บุญทวี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำร ป ร ะ ก ว ด
ดนตรีไทย ประเภทขิมสำย ประจำปีกำรศึกษำ 2558
14. ปีกำรศึกษำ 2558 นำยระพินทรนำท สิโคตร์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำรประกวด
ร้องเพลงไทยสำกล (สตริง) ชำย ประจำปีกำรศึกษำ 2558
15. ปีกำรศึกษำ 2558 นำยกิตติพล เตศิริ , นำยสรวิชญ์ ขวัญ อ่อน , นำยสุไนร์ดี หีมหม๊ะ ,นำย
ศักดิ์ชัย พัศดร , นำยมงคล คงสกุล ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรประกวดโฟล์ซองของคนพันธ์
R ประจำปีกำรศึกษำ 2558
16. ปีกำรศึกษำ 2559 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องวัดระดับกำรหำยใจคู่กล้ำมเนื้อมัดเล็กได้รับ
รำงวัลชนะเลิศอับดับ 2 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์และชีวอนำมัย ระดับชำติ “ประชำรัฐร่วม
พัฒนำ สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
อำชีวศึกษำ ระดับชำติ พุทธศักรำช 2560
17. ปี กำรศึก ษำ 2559 ได้ รับ รำงวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดั บ 3 เหรีย ญทอง ในกำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ สมำคมวิทยำศำสตร์ฯ-อำชีวซึกษำ-เอสโซ่ ภำคใต้ ครั้งที่ 26 เรื่องกำรพัฒนำกระดำษจำกเส้นใย
ใบสัป ปะรดผสมผงถ่ำนกั มมั น ต์เพื่ อ ดูด ซับ แก๊ ส เอทิลี น และแผ่ นกั น กระแทกเพื่ อชะลอกำรสุก ของมะม่ว ง
น้ำดอกไม้ ระดับปวช.
18. ปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียนระดับชั้น ปวส. แผนกวิชำกำรบัญชี ได้ รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับชำติ
โครงงำนวิท ยำศำสตร์ เรื่อ งกำรใช้ป ระโยชน์ จำกสำหร่ำยคลอเรลล่ ำ และซองฟิ ล์ม บริ โภคได้จ ำกแป้ ง มั น
สำปะหลังในผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
19. ปี กำรศึ กษำ 2560 นัก เรีย นระดั บชั้ น ปวช. แผนกวิช ำคหกรรมศำสตร์ ได้ รับ รำงรำงวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชำติ โครงงำนวิทยำศำสตร์ เรื่องกำรผลิตฟิล์มบริโภคได้จำกแป้งข้ำว เฉี้ ย งพั ท ลุ ง
ผสมสำรสกัด กำนพลู เพื่อยืดอำยุกำรเก็บรักษำปลำสลิดเค็ม
21. ปีก ำรศึก ษำ 2560 ได้รับ รำงวัลรองชนะเลิ ศอัน ดับ 1 ระดั บชำติ ประกวดสิ่ ง ประดิษ ฐ์นั กคิ ด
ประดิษฐ์รุ่นใหม่ วันนักประดิษฐ์ ใหม่ เครื่องวัดระดับกำรหำยใจคู่กล้ำมเนื้อมัดเล็ก
22. ปีกำรศึกษำ 2560 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง ลู ก ทุ่ งห ญิ ง
ระดับจังหวัด และระดับภำค นำงสำวกฤติยำพร ณ ฉแล้ม นักศึกษำ ปวช.2 แผนกกำรตลำด และได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศ ระดับชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี
23. ปีกำรศึกษำ 2560 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประเภทประกวดวงดนตรี
โฟล์คซอง วงลูกหลวงประธำน ระดับจังหวัดสงขลำ
24. ปีกำรศึกษำ 2561 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประกวด
วงดนตรี โฟล์คซอง วงลูกหลวงประธำน ระดับจังภำคใต้ จังหวัดสงขลำ
25. ปีกำรศึกษำ 2561 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคใต้ ได้รับ รำงวัลระดับเหรียญทอง ประเภทกีฬำ
เขย่งก้ำวกระโดด และรำงวัลเหรียญเงิน ประเภทกีฬำกระโดดไกลชำย นำยเอกดนุ ชัยชนะ นักศึกษำ ระดับ
ปวช.2 แผนกวิชำไฟฟ้ำกำลัง และรำงวัลเหรียญเงิน ประเภทกีฬำกระโดดไกลและประเภทกีฬำวิ่งข้ำมรั้ว 400
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เมตรชำย ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง นำยสรำวุฒิ ฆังคะมะโน นักศึกษำระดับ ปวช.2 แผนกวิชำช่ำงกล
โรงงำน
26. ปีกำรศึกษำ 2561 กองลูกเสือวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
ระดับภำคใต้ จังหวัดตรัง ในกำรแข่งขันปืนใหญ่โรมัน
27. ปี กำรศึกษำ 2562 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดั บภำคใต้ นำยเอกดนุ ชัยชนะ ได้รับ 2 เหรียญทอง
กระโดดไกลชำยและเขย่งก้ำวกระโดดชำย
28. ปีกำรศึกษำ 2562 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคใต้ นำยสรำวุธ ฆังฆะมะโน ได้รับ 2 เหรียญ
ทองแดง วิ่ง 400 เมตรชำย และวิ่งข้ำรั้ว 110 เมตรชำย ในกำรแข่งขันกรีฑำ กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค
ภำคใต้ ครั้งที่ 17 “สังข์หยดเกมส์” วันที่ 23-29 กรกฎำคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง
29. ปี กำรศึกษำ 2562 กีฬ ำอำชีวะเกมส์ ระดั บชำติ ได้ รับ 2 เหรีย ญทอง กระโดดไกลชำย กีฬ ำ
อำชีวะเกมส์ ระดับชำติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” ระหว่ำงวันที่ 2-8 กันยำยน 2562 ณ จังหวัดลพบุรี
30. ปีกำรศึกษำ 2563 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมสำขำวิชำช่ำงกล
โรงงำน “ทักษะงำน กลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงำน ระดับ ปวช.” แข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับภำค ภำคใต้ ครั้งที่ 31
31. ปีกำรศึกษำ 2563 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้น “ทักษะกำรประกอบอำหำรจำนเดียว ” กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับภำค ภำคใต้ ครั้งที่ 31
32. นำงกอบพร ศรีทิพยรำษฎร์ ได้รับรำงวัล “ครูขวัญศิษย์” จำกมูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี
ปี 2564
3. กลยุทธ์ ของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์ที่ 7
กลยุทธ์ที่ 8
กลยุทธ์ที่ 9

พั ฒ นำรู ป แบบกำรจั ดกำรเรีย นกำรสอนด้ำ นวิ ชำชีพ ที่ เน้น ผู้ เรี ยนเป็น ส ำคั ญ ให้
ผู้เรียนมีทักษะ และควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้เรียน ด้ำนกำรทำวิจัย พัฒนำนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์
พั ฒ นำระบบจั ด กำรควำมเสี่ ย งด้ ว ยช่ อ งทำงที่ ห ลำกหลำย ยื ด หยุ่ น เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย ดูแล ติดตำม เฝ้ำระวัง นักเรียน นักศึกษำ
ส่งเสริม กำรบริห ำรจัดกำรแบบมี ส่วนร่วม และบู รณำกำรทั้ง ระบบด้วยหลักกำร
ประกันคุณภำพ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประชำสัมพันธ์ และแนะแนวเชิงรุก เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรศึกษำสำย
อำชีพให้กับผู้ปกครองและชุมชน
พั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง สภำพแวดล้ อ มทำงกำรเรี ย นรู้ โรงฝึ ก งำน วั สดุ ค รุ ภั ณ ฑ์
กำรศึกษำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสื่อกำรสอนให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ
สร้ำงควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนภำยนอก ในกำร
จัดกำรศึกษำสำยอำชีพ ทั้งในระบบนอกระบบ สร้ำงแหล่งเรียนรู้ และสถำนที่ฝึก
ประสบกำรณ์ ที่หลำกหลำย ยืดหยุ่น
ส่งเสริมและพัฒ นำครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้ง ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และ
สร้ำงแรงจูงใจ ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหน้ำที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 10

จั ด กิ จ กรรมบริ ก ำรวิ ช ำกำร วิ ช ำชี พ สื บ สำนวั ฒ นธรรม ประเพณี และรั ก ษำ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และสังคม

4. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ
วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้จัดตั้งขึ้นจำกกำรที่ นำยชูชำติ ประธำนรำษฎร์นิกร
ซึ่งเป็นบุตรชำยของหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้ทูลเกล้ำถวำยที่ดิน จำนวน 20 ไร่ ณ พระตำหนักทักษิณรำช
นิเวศน์ และทรงพระรำชทำนให้กับกรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกวิชำชีพซึ่ง
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศจัดตั้ง ""ศูนย์ฝึกวิชำชีพหำดใหญ่ (หลวงประธำนรำษฎร์นิกร) เมื่อวันที่ 1
ตุลำคม พ.ศ. 2522 ต่อมำทำยำทได้ร้อ งขอให้กระทรวงศึกษำธิกำรเปลี่ยนชื่อเป็น ""ศูนย์ฝึกวิชำชีพหลวง
ประธำนรำษฎร์นิกร"" เพื่อเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูต่อผู้บริจำคและเป็นอนุสรณ์แด่ ""หลวงประธำนรำษฎร์
นิกร "" เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ.2523 และได้บริจำคเงินสมทบในกำรก่อสร้ำงอีกจำนวน 1,000,000 บำท
โดยเป็นสถำนศึกษำที่ทำหน้ำที่สอนวิชำชีพพื้นฐำนให้กับโรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐบำลและเอกชนและหลักสูตร
วิ ช ำชี พ ระยะสั้ น ต่ อ มำกรมอำชี ว ศึ ก ษำได้ ข ยำยบทบำทของศู น ย์ ฝึ ก วิ ช ำชี พ โดยให้ ส อนใน หลั ก สู ต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพช่ำงฝีมือ (ปชม.) เป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเรียนเฉพำะวิชำชีพอย่ำงเดียวใช้เวลำเรียน
1,350 ชั่วโมงต่ อมำกระทรวงศึกษำธิกำรได้ยกระดับศูน ย์ฝึกวิชำชีพ ทั่วประเทศและให้เปิด สอนหลักสูต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) อีกหนึ่ง หลักสูตร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ""วิทยำลัยกำรอำชีพ หลวงประธำน
รำษฎร์นิกร"" เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ.2534 วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกรได้รับกำรดูแล
อย่ำงดียิ่งจำกทำยำทของตระกูลประธำนรำษฎร์นิกรด้วยดีมำโดยตลอด โดย ดร.รัตน์ ประธำนรำษฎร์นิกร
และคุณกฤษณ์ ประธำนรำษฎร์นิกร ได้บริจำคเงินสมทบกำรก่อสร้ำงอำคำร 3 (อำคำรชูชำติ ประธำนรำษฎร์
นิ ก ร) อี ก 2,000,000 บำท และได้ จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ""ชู ช ำติ ประธำนรำษฎร์ นิ ก ร"" เพื่ อ น ำดอกผลมำเป็ น
ทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำของวิทยำลัยฯ และเมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2554 ได้บริจำคเงินสมทบ
ให้กับมูลนิธิฯ อีก 1,000,000 บำท เพื่อให้มีดอกผลมำกพอที่จะเป็นทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำของ
วิทยำลัยฯ
ขนำดและที่ตัง
วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ตั้งอยู่เลขที่ 1456 ถนนกำญจนวณิชย์ ตำบลหำดใหญ่
อ ำเภอหำดใหญ่ จัง หวั ด สงขลำ 90110 โทรศั พ ท์ 074-232036 โทรสำร 074-246945 และWebsite
http://www.lpt.ac.th E-mail Address info@lpt.ac.th
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ผู้บริหำรจำกอดีตสู่ปัจจุบัน
ธันวำคม 2523

- ตุลำคม 2526
* นำยอัน

พฤศจิกำยน 2526

ผู้อำนวยกำร

อุยยะพัฒน์

ผู้อำนวยกำร

โกสิยำภรณ์

ผู้อำนวยกำร

เพชรมณี

ผู้อำนวยกำร

เอี่ยมสำอำงค์

ผู้อำนวยกำร

แก้วแท้

ผู้อำนวยกำร

- กันยำยน 2563
* นำยสุคนธ์

ตุลำคม 2563

คำพรรณ์

- มิถุนำยน 2560
* นำยสุรพล

ธันวำคม 2560

ผู้อำนวยกำร

- กันยำยน 2555
* นำยสุนันท์

มกรำคม 2555

เมืองสง

- เมษำยน 2552
* นำงวรรณำ

พฤษภำคม 2552

ผู้อำนวยกำร

- มกรำคม 2548
* นำยมนตรี

เมษำยน 2548

อุยยะพัฒน์

- กันยำยน 2545

* นำยบรรเลง
มกรำคม 2546

ผู้อำนวยกำร

- ตุลำคม 2540

* นำยบุญเรือง
พฤศจิกำยน 2540

อรุณกมล

- ตุลำคม 2539

* นำยมนตรี
พฤศจิกำยน 2539

อำจำรย์ใหญ่

- ตุลำคม 2531

* นำยสุเมธ
พฤศจิกำยน 2531

ปำงพุฒิพงศ์

- ปัจจุบัน
* นำยณัฐกิตติ์

ศรีสงศักดิ์ธนำ ผู้อำนวยกำร
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ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
ชื่อสถำนศึกษำ
ชื่อภำษำอังกฤษ

วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร
LUANGPRATANRAJNIKORN INDUSTRIAL AND COMMUNITY
EDUCATION COLLEGE
ที่ตังสถำนศึกษำ
เลขที่ 1456 ถนน กำญจนวณิชย์ ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ รหัสไปรษณีย์ 90110
โทรศัพท์
0-7423-2036
โทรสำร
0-7424-6945
เว็บไซต์
hppt://www.lpt.ac.th
อีเมล
info@lpt.ac.th
เนือที่ของสถำนศึกษำ 20 ไร่
มีอำคำร รวมทังสิน
13
หลัง มีห้องทั้งสิ้น 111 ห้อง ได้แก่
1. อำคำรเรียน 1 (ตึกอำนวยกำร)
จำนวน 1 หลัง 24 ห้อง
2. อำคำรเรียน 2
จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง
3. อำคำรเรียน 3
จำนวน 1 หลัง 25 ห้อง
4. อำคำรศูนย์วิทยบริกำร
จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง
5. อำคำรอเนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง
6. โรงงำน 1 เทคนิคพื้นฐำน
จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง
7. โรงงำน 2 พัสดุกลำง
จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง
8. โรงงำน 3 ช่ำงยนต์เล็ก
จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง
9. โรงงำน 4 ช่ำงยนต์
จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง
10. โรงงำน 5 ช่ำงเชื่อม
จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง
11. โรงงำน 6 ช่ำงก่อสร้ำง
จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง
12. อำคำรเรียน 4 โรงงำน 4 ชั้น
จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง
13. อำคำรปฏิบัติกำรเอนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง
14. อำคำรปฏิบัติกำรอเนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง

4.3 สีประจำวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร
" สีน้ำเงิน-ขำว "
4.4 ต้นไม้ประจำวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร
" ต้นประดู่อังสนำ "

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริ
หารสถานศึ
หาร กษา
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายนิธิศ สมทรัพย์

ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายทศวิน บุญเถื่อนทับ

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ
นายธนพล ขุนเชื้อ

รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยวิชำกำร
นำยจำนนท์ คงพรหม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางรพีพันธ์ วารีกุล

หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ
นายมีนิจ บุญแพทย์

หัวหน้างานปกครอง
นายประเสริฐ ยุทธสะอาด

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางกอบพร ศรีทพิ ยราษฎร์

หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวจันทภร กลิ่มหอม

หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายจเร สุทธิภักดี

หัวหน้างานการเงิน
นางสาวจุฑามาศ ขวัญเดช

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวอุษา บินหรีม

หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน
นายสิริพงศ์ สุขเกษม

หัวหน้างานการบัญชี
นางอรสา ตรีรัตน์
หัวหน้างานพัสดุ
นายอดินนั ต์ สะแต
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวสาลี จินดาพล
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุรชัย แย้มทิม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม
หัวหน้าประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวหรรษา ชูดา
หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ
นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายเอกชัย มณี
หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล
นางสาวขนิษฐา ชูเชิด
หัวหน้างานโครงการพิเศษ ฯ
นายสันติ สุวรรณวงค์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางดาวใจ ฤทธิเดช

แผนกวิชาชีพตามสาขาที่เปิดสอน
นายอานาจ มณี แผนกวิชาช่างยนต์
นายสุริยา ทองมาก แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
นางสาวจารุวรรณ มากชิต แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายธีรชัย มากชิต แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ว่าที่ ร.ต.เจริญพล อินขัน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายสมชาย กล้าแข็ง แผนกช่างเชื่อมช่างโลหะ
นายปริญญา อินทศร แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายนฤพล หนูทอง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางจุไรรัตน์ ทองบัว แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวปรียา ทองวงศ์ แผนกการตลาด
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางสาวจิระนันท์ หมานปูเต๊ะ แผนกวิชาการโรงแรมฯ
นางสาวนันท์นภัส ตะนุสะ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาววรรณิสา รัฐจักร์ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางดวงกมล พรหมชาติ แผนกวิชาศิลปกรรมศาสตร์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี
นายสว่าง คงชนะ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายปริญญา อินทศร

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
นายชารีฟ บาเน็งศิริ
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