จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้การบริหารงาน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การศึ ก ษาเป็ น หั ว ใจของการพั ฒ นาและการแข่ ง ขั น ของทุ ก ประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในยุคปัจจุบันการแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของคน มากกว่าจานวนคนและทรัพยากร
เช่ น ในอดี ต ซึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาของประเทศ เกี่ ย วข้ องกั บ บุ ค ลากรและผู้ เ รี ย นจ านวน
หลายล้ า นคน ประกอบกั บ ผลสรุ ป ของการศึ ก ษาไทยที่ ผ่ า นมา คื อ ใช้ เ วลาเรี ย นมาก เรี ย นรู้ ไ ด้ น้ อ ย
มีความเครียด และคุณภาพผู้สาเร็จการศึก ษาต่า ดังนั้น การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของ นายพงศ์ เ ทพ เทพกาญจนา รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง เน้ น ย้ าให้ ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาลด้ า นการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการทางานให้ เหมาะสม และต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านอื่นด้วย รวมทั้ง มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้ มากขึ้น ผู้บริหารต้องให้
ความส าคัญ และขับ เคลื่ อ นการทางานอย่ างจริงจั ง สาหรั บนโยบายที่ผู้บริ ห ารต้องให้ค วามสาคัญและ
ขับเคลื่อนการทางาน มีดังนี้
๑. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา
๑.๑ การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ โดยให้มีการทบทวนเนื้อหาสาระในหลักสูตรที่เด็กและ
เยาวชนต้ องเรี ยนเพื่ อให้ มี ความรู้ พื้ นฐาน และการเรี ยนรู้ ได้ อย่ างต่ อเนื่ อง เท่ าทั นการเปลี่ ยนแปลงของโลก
นอกจากนั้ น ควรเน้ น เรื่ องพื้ น ฐานคณิต ศาสตร์ เพื่อต่ อยอดในการผลิ ตนั กวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
และเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาไทย เพราะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ การย่อความ ยังคงเป็นปัญหาที่สาคัญของเด็กไทย รวมทั้ง การสร้างจิตสานึกและค่านิยม
ที่ ถู ก ต้ อ งให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชน รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาด้ า นสุ ข ภาพและภาวะโภชนาการให้ เ ด็ ก
อย่างเหมาะสมกับวัยด้วย
๑.๒ การผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดย
การผลิ ตและพัฒ นาก าลั งคนต้ องเน้ น ในสาขาที่ข าดแคลนหรือ มีค วามจาเป็ นต่ อการพัฒ นาประเทศ เช่ น
บุคลากรด้านการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพยาบาล เป็นต้น ควรเน้นพัฒนาคนไทยให้มีความรู้
ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอไปทางานในต่างประเทศได้ และต้องมีการเตรียมคนไทย
ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย โดยครูอาจารย์จะต้องแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาสนใจเรียน
ในสาขาที่ขาดแคลนตั้งแต่ต้น เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนทาให้มีงานรองรับและมีรายได้ดี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี
เน้นย้าให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลิตกาลังคนระดับอาชีวศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมยานยนต์
ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์
๑.๓ การปลูกฝังคุณธรรมและจิตสานึกประชาธิปไตย โดยให้ดาเนินการเรื่องการปฏิบัติธรรม
ของนักเรีย นนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เน้น การปลูกฝังเรื่องความมีวินัย การแบ่งหน้าที่การทางาน จิตอาสา
การช่ว ยเหลื อ เกื้ อกูล ซึ่ง กัน และกัน ความเสี ย สละ ความเสมอภาคหญิง - ชาย ตั้ง แต่ เล็ ก ๆ นอกจากนั้ น
ให้ดาเนินการนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการครูพระสอนศีลธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมสาหรับ
ผู้บริหารมาดาเนินการต่อเนื่อง รวมทั้ง ควรนาเรื่องหน้าที่พลเมือง และศีลธรรมกลับมาบรรจุในหลักสูตร
การเรียนการสอน
๑.๔ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยให้ มุ่ ง เน้ น ครู ส าขา
ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิ และครูบรรจุใหม่ ต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ การนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นครู
ช่วยสอน โดยเร่งรัดแก้ปัญหาให้คนที่มีความรู้ในสาขาที่ขาดแคลนหรือชาวต่างชาติ ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
มาช่วยสอนในโรงเรียนได้ เช่น ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ควรเน้นการพัฒนาครูให้สามารถส่งเสริม สร้างทักษะและอานวยการ
ให้ เด็กคิดได้อย่ างถูกต้อง สร้ างสรรค์ และเน้น การสร้างขวัญ กาลั งใจและสิ ทธิประโยชน์เกื้อกูล ให้ กับครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูมีกาลังใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น
เรื่องเงินเดือนครู การเลื่อนวิทยฐานะ ปัญหาหนี้สินครู เป็นต้น
๑.๕ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้นา
โรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนตัวอย่างที่สามารถจัดระบบการศึกษาโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดี มาเป็นตัวอย่าง เพื่อโรงเรียนอื่นนาไปปรับใช้เพิม่ ขึ้นต่อไป
๒. การสร้างโอกาสทางการศึกษา
๒.๑ สร้ า งโอกาสทางการศึ กษาให้ ค รอบคลุ ม ผู้ ย ากไร้ ผู้ ด้ อยโอกาส ผู้ พิ ก ารทุ พ พลภาพ
โดยให้มีการขยายการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าวอย่างทั่วถึง เช่น โครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน
การดาเนิน โครงการระยะแรกเน้น ให้โ อกาสแก่คนที่ ยากไร้ เป็นเป้าหมายหลัก ระยะต่อมาเปิดโอกาสให้ มี
การสอบแข่งขัน ผู้เรียนดีจึงเป็นผู้ได้รับทุน (ทุนสาหรับเด็กเก่ง) ดังนั้น ต่อไปต้องพิจารณาทุนสาหรับผู้ยากไร้
เพิ่มเติม เพื่อให้คนยากไร้มโี อกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเสมอภาค
๒.๒ การศึกษาต่ อเนื่องตลอดชีวิต ควรส่ งเสริม การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวัยทางานได้ยกระดับ การศึกษา และได้รับ
การพัฒนา เพื่อการประกอบอาชีพและรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะควรให้ความสาคัญกับ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความรู้ การประกอบอาชีพ เพื่อให้กลับมาเป็นกาลังการผลิตของสังคม
ได้ นอกจากนั้น ควรส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินโครงการพระราชดาริ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ
ศิลปาชีพ และการพัฒนาต่อยอดสินค้า OTOP เพื่อการส่งออกต่างประเทศ การเรียนภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน การเปิดศูนย์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ทั้งศูนย์สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ และศูนย์
การเรียนรู้สาหรับคนไทยในต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
๓. การนาสันติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรีเน้นให้กระทรวงศึกษาธิการต้อ งมี
บทบาทในการใช้การศึกษาแก้ไขปั ญหาความไม่ส งบสุ ขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง โดยให้
ประสานงานการด าเนิ น งานร่ ว มกับ หน่ ว ยงานอื่น ๆ เช่ น ศูน ย์อ านวยการบริ ห ารจั งหวัด ชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นต้น สาหรับการพัฒนา
การศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการให้สิ ทธิพิเศษเรื่อง
ความก้าวหน้าและเงินเดือนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
กรณีพิเศษ และเน้นการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษามลายู) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาได้ถูกต้อง
๔. การแก้ไ ขปัญ หายาเสพติ ด มุ่ง เน้ น ให้ ทุก สถานศึก ษาต้องไม่ มีย าเสพติ ด เช่ นเดียวกับ โครงการ
"โรงเรียนสีขาว" ในอดีตที่ผ่านมา โดยให้เพิ่มเติมการดาเนินงานในเรื่องความเข้มแข็ง การติดตามอย่างใกล้ชิด
และต้องสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการ
ได้รั บโทษ เมื่อกระทาความผิ ด นอกจากนั้ น ควรเร่งรัด ให้ ความสาคัญกับการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของเด็กและเยาวชนอื่นด้วย เช่น เด็กท้องก่อนวัยเรียน ต้องให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง เด็ก
ติดเกม ต้องสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับการรับโทษ ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง
ของนักเรียนนักศึกษา ต้องเร่งแก้ปัญหาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา เป็นต้น
๕. การจั ดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ในการจัดหาแท็บเล็ตส าหรับ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้ง
เน้นการพัฒนาเนื้อหาสาระเพื่อบรรจุในแท็บเล็ตให้มีความน่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
๖. การวิจัยและพัฒนา การวิจัยให้มุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิต หรือ
ภาคอื่ น ๆ ได้ จ ริ ง ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ ได้ รั บ งบประมาณเพิ่ มขึ้ น โดยแนวทางการด าเนิ นงานข้ อแรก ให้ ส ารวจ

และนางานวิจัยที่ทาไว้แล้วที่สามารถนามาปรับใช้ประโยชน์ได้ มาปรับปรุง ต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จริง
ข้อที่สอง ในการทาวิจัย ควรให้ คนที่จะใช้ผลงานวิจัย เข้ามาร่วมทาการวิจัยหรือเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น
ภาคธุรกิจ เพราะหากวิจัยแล้วภาคธุรกิจเห็นว่าได้ประโยชน์จริง ภาคธุรกิจย่อมให้การสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการวิจัยมากขึ้นช่วยประหยัดงบประมาณเพื่อการวิจัยของภาครัฐลง ทั้งนี้ ในการวิจัย นอกจากการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์แท้ๆ ส่วนหนึ่งแล้ว ควรเน้นการวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้
ได้จริง
๗. กองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ การด าเนิ น งานโครงการกองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ มี ค วามพร้ อ มพอสมควร
และผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการก็ มี ค วามพร้ อ ม สามารถด าเนิ น การตามนโยบายดั ง กล่ า ว
ได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการใหม่ๆ ควรมีระบบช่วยสนับสนุน โดยให้ดาเนินการในส่วนที่ชานาญ สาหรับในส่วน
ที่ไม่ช านาญ อาจจั ดหาระบบหรื อจ้ างผู้ อื่น ดาเนินการให้ เช่น ผู้ ประกอบการบางรายเก่งในด้านการผลิ ต
อาจจัดหาระบบหรือผู้รับจ้างมาดาเนินการเรื่องการทาบัญชี การบริหารต่างๆ เป็นต้น
๘. การผลั ก ดั น การปฏิ รู ป การเมื อ งเพื่ อ ให้ มี รั ฐ ธรรมนู ญ ของประชาชน ให้ บุ ค ลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ทาความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพือ่ ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
๙. งบประมาณ ให้เร่งรัดดาเนินการให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เริ่มดาเนินการ
โครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้เงินลงไปช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย และการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ดาเนินการตามระบบปกติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส หากไม่จาเป็น
ไม่ควรใช้วิธีกรณีพิเศษ
๑๐. การบริหารจัดการ
๑๐.๑ การบริหารให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการซื้อขายตาแหน่ง เพราะการซื้อขายตาแหน่ ง จะทาให้มีการทุจริต
คอร์รัปชั่นตามมา ส่งผลกระทบให้คนที่ทางานอย่างเข้มแข็ง ตรงไปตรงมา ทางานอย่างทุ่มเท หมดกาลังใจ
๑๐.๒ การดูแลเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ถือเป็นเรื่องสาคัญ
โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ระหว่างครูกับนักเรียน อาจารย์กับนักศึกษา รวมถึงบุคลากร
ทางการศึกษาด้วย
๑๐.๓ การพัฒนาประสิทธิ ภ าพสถานศึกษา ให้ มุ่ง เน้นการพัฒ นาคุณภาพและประสิ ทธิภ าพ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดระบบรับส่งเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กด้อยคุณภาพ ไปเรียนยังโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ดีกว่า โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ช่วยให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น และเป็นการประหยัดงบประมาณ
ด้วย ทั้งนี้ ในการดาเนินงานต้องคานึงถึงปัญหาของมวลชนด้วย เช่น ผู้ปกครองยินยอม เป็นต้น
๑๐.๔ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้มีการประเมินผลการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดทุก ๓ เดือน และปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
๑๑. การบูรณาการการทางานร่วมกับกระทรวง/หน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายที่ เกี่ยวข้อง
กับด้านการศึกษาโดยตรง ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา แล้ว ยังต้องมีบทบาท
เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นด้วย เช่น การเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขให้เพียงพอ (นโยบายด้านสาธารณสุข) การสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความชานาญ และความคิด
สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยได้ (นโยบายด้านเศรษฐกิจ) การเพิ่มบทบาทในการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว (นโยบายเร่งด่วน) เป็ นต้น รวมทั้ง
นโยบายอื่นๆ ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยบูรณาการการทางานร่วมกับ
กระทรวงหลักและกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดทาโดย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
1. วิสัยทัศน์ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค
2. ภารกิจ จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ
3. พันธกิจ
1) จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ
4) วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
4. อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑) จัดทาข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
๒) ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
๓) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
๔) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
๕) ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และ
รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ
๖) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
๗) จั ด ระบบ ส่ ง เสริ ม และประสานงานเครือ ข่ า ยข้ อ มูล สารสนเทศ และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
๘) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาและด าเนิ น การ
ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
๙) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๕. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานโดย
๑.๑) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
๑.๒) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล
รายบุ ค คล การวิ จั ย พั ฒ นา แก้ ปั ญ หารายวิ ท ยาลั ย /รายสาขาวิ ช า การวิ เ คราะห์ แ ก้ ปั ญ หาเชิ ง ระบบ
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
๑.๓) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา

๑.๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
๑.๕) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่
นักเรียน และผู้ปกครอง
๒) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
๒.๑) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
๒.๒) จั ด ตั้ ง สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาในรู ป แบบกลุ่ ม จั ง หวั ด ๑๘ กลุ่ ม จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร รวม ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จานวน ๔ แห่ง
๒.๓) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
๒.๔) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ
และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
๒.๕) มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง
อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง
อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
๒.๖) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
๒.๗) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท.
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
๒.๘) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
๒.๙) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)
๓) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
๓.๑) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครู
รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้ า งความเข้ ม แข็ ง การประกั น คุ ณ ภาพภายใน สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก วิ ท ยาลั ย
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ให้ เ ป็ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง
ตามความต้องการของพื้น ที่ และการให้บ ริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทางาน, สูงวัย ,
สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน
การสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทาวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ

- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
๓.๒) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางานตาม
ตาแหน่ งหน้ าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิช าชีพ และ
การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม
จริย ธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency Based Technology Based Green
Technology และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
๓.๓) เตรียมผู้เรียนสู่ การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจานวนสถานศึกษา English
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่ งเสริม
การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
๔) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๔.๑) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่
Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
๔.๒) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB
และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย,
การกระจายอานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ
๔.๓) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
๔.๔) ด้านการสร้ างความร่ว มมือทุกภาคส่ ว นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒ นา
การจัดอาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ
UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น
เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ
สรุปแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
จากการมอบนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดย สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
ผู้อานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

คณะกรรมการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผน
และงบประมาณ

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

๘ แผนกวิชา

งานบุคลากร

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

งานวัดผล
และประเมินผล

งานการเงิน

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

งานบัญชี

งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

งานอาคารสถานที่

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา

งานสื่อการเรียน
การสอน

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

