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คํานาํ 

 แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 ได้จัดทําขึ้นโดยปรับปรุง เพ่ิมเติมจาก

แผนพัฒนาสถานสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือให้ห้วงระยะเวลาตรงกับแผนพัฒนาอ่ืนๆ อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้

มีความทันสมัยย่ิงข้ึน สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 ได้เสนอแนวคิดในการการจัดทํา 

ข้อมูลพ้ืนฐานสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ 

 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569      

จะเป็นแม่บทที่ใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ให้ไปสู่คุณภาพตามท่ีกําหนดไว้ใน

เป้าหมาย 

         

            

           คณะผู้จัดทาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 จัดทําขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด ของ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

(พ.ศ.2566-2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

ประจําปีงบประมาณ 2565  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ 2565 และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน โดยศึกษาสภาพแวดล้อมของ

สถานศึกษา   จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน  (Weakness)  โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threat) 

และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2563 นําเอาข้อคิดต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรวิทยาลัย

มาให้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 รวมท้ังนําเอา

แผนพัฒนาสถานศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มาปรับปรุง เพ่ือให้วิทยาลัยใช้เป็นแนวทางการ

พัฒนาผู้เรียนสําหรับเตรียมความพร้อมเข้ารับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษท่ี 21  และเพ่ือเป็นผู้นําในการผลิต

และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและ

ภูมิภาค ยึดหลักสําคัญ การมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี พัฒนาการ 

มีส่วนร่วมสร้างความสมดุลในทุกมิติ เพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง รวมทั้ง

เตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง จัดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

2565-2569  ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพผู้เรียนโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม 
  ขีดความสามารถในการแข่งขัน และประกอบอาชีพในโลกยุคใหม ่   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศกัยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
  สมรรถนะ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้มสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 
                   เพ่ิมความเช่ือมั่นของสังคม   
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตราไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 

2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 1 บททั่วไป ได้ระบุหน้าที่

รัฐบาล ดังน้ี 

 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ัน โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปี 

ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง จึงได้จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-

2569 ให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยพิจารณาจาก 

 1.1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 1.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 1.3 แผนการศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 1.4 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.5 นโยบายและจุดเน้น การปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.6 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน 
 

1.1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 6 ด้าน มีดังน้ี 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

3.การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 

4.การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

5.การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1. การเกษตรสร้างมูลค่า 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

4. โครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมไทยเช่ือมโลก  

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง กับการศึกษา มีดังนี้ 

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทย

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การดําเนินชีวิต 

1. การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศึกษา  

โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไป ในทุก

สาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมท้ังปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการมี

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

2. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพ้ืนที่

ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมท้ังการส่งเสริมการใช้ 

สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นําเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และ

การมีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

โดยสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับ ความ

หลากหลาย เห็นคุณค่าและความสําคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทํา เน้นการพึ่งพาตนเอง และมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อ่ืน และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทํางานเพื่อส่วนรวม 

สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
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4. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ 

ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  

โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกัน

ต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความ

ยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ

เรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และนําไปปฏิบัติได้ ตลอดจน

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมต่อกับโลกการทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทํางานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  

โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบ การเรียนรู้

ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และ การพัฒนาระบบการเรียนรู้

ตลอดชีวิต การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหน่งของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล

แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษา เพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

6. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑  

โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ันอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่

มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการต้ังคําถาม 

ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทาง

แก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวน

ไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียน ให้สามารถกํากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิด

สร้างสรรค์ ที่ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมท้ังการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ

และทักษะชีวิต 

7. การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่  

โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น“โค้ช” หรือ “ผู้อํานวยการการเรียนรู้” ทําหน้าที่กระตุ้น สร้าง

แรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการ
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เรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน รวมทั้งปรับ

ระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการ

พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเน่ืองครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการ

สอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ

เช่ียวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

8. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ และประเภท  

จัดให้มีมาตรฐานข้ันตํ่าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้าน

การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจาก

ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์   ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบท่ี

นําไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จําเป็น สําหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัย

และใช้เทคโนโลยีในการสร้าง และจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

9. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง และยืดหยุ่นผ่าน

การพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ

การรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การ

ยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเน่ืองภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากน้ี ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ 

ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และ

ทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก- เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาค

ประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติ และแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้

ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนําความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคม 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
1. การลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
1. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

2. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

3. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  

4. พัฒนาพ้ืนที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความเป็นเมือง ที่เติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง  

5. พัฒนาความม่ันคงน้ําพลังงานและเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว

โปร่งใส  

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา ในทุกระดับทุก

ประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
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3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศ  

4. ภาครัฐมีความทันสมัย   

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูงมุ่งมั่น

และเป็นมืออาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จําเป็น  

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
1.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคณุค่า สังคมเดินหนา้อย่างย่ังยืน” 
(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) 

แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
ภายใต้กระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน อาทิ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย และภาวะโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ

ปัจจัยเร่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อมแก่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยน้ัน พบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สามารถนํามาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงที่จะช่วยผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไปให้เกิดผลสําเร็จ

หรือเป็นอุปสรรค หน่วงรั้งการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ขึ้นอยู่กับ

บริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยโอกาสที่

สําคัญสําหรับประเทศไทยซึ่งมีที่มาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบว่ามีที่มาจากความก้าวหน้า

และความแพร่หลายของเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งการสรรค์สร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดเป็นโอกาส

สําหรับประเทศไทยได้น้ัน ต้องอาศัยการพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศให้

มีความพร้อมเพ่ือรองรับโอกาสท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงให้กระจายลงสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เท่าทัน 

ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบและเป็นความท้าทายที่สําคัญต่อประเทศไทยในการท่ี

จะต้องเร่งแสวงหาแนวทางในการแก้ไขรับมือน้ัน พบว่ามาจากแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากร ความเหลื่อมล้ําด้านดิจิทัล รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ซึ่งจะบ่ันทอนขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงยังอาจเป็นเง่ือนไขท้าทายต่อมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และการสร้างความเสมอภาคในสังคม ซึ่งบริบทสถานการณ์ของประเทศไทยท่ียังมีข้อจํากัดภายในหลาย

ประการน้ัน หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้นเมื่อต้อง

เผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความผันผวนสูง ตลอดจนอาจพลาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากพลวัตการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถก้าว

ตามโลกได้อย่างเท่าทัน นําไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และอาจต้องจมกับปัญหา

เร้ือรังที่ฉุดร้ังความก้าวหน้าของประเทศในทุกมิติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพ่ือให้สามารถขับเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะ

นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เง่ือนไขความท้าทาย

ทั้งหลายดังกล่าว จึงจําเป็นที่ประเทศจะต้องเสริมสร้างให้เกิดความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในระดับโครงสร้าง

ของประเทศบนพ้ืนฐานของความเข็มแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพ่ือก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคเดิมให้ประเทศไทยมี

สมรรถนะเพียงพอต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งเร่งเพ่ิมศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์จาก

โอกาสท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันทีวงที 

 ทั้งน้ี การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้

อย่างเป็นรูปธรรมหากอาศัยเพียงการมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานใน

รายละเอียดเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่เท่าทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่เพียงพอสําหรับการรับมือกับความเส่ียงที่อาจส่งผล

กระทบท่ีรุนแรงและแผ่ขยายในวงกว้าง หรือทันต่อการแสวงหาโอกาสท่ีจะสร้างผลประโยชน์ที่ผลักดันให้

ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติได้ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

 3.2.1 พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างย่ังยืน 
(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) 

การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์เพ่ือพลิก
โฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand’s Transformation) ภายใต้แนวคิด 

“Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้ประเทศ

สามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน โดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมต้ังแต่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง 

นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่งกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้
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สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการ

พัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถใน

การแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพ่ึงตนเอง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติต่าง ๆ 

ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่ของโลก โดยคํานึงถึงเง่ือนไขของสถานการณ์และทรัพยากร

ของประเทศ นอกจากน้ี กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังให้ความสําคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยัง

คนรุ่นต่อไป 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

และสอดคลVองกับแนวคิดการพัฒนาประเทศทั้งหมดตามที่กล่าวถึงข้างต้น การพลิกโฉมประเทศไทย 

(Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่

“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างย่ังยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” โดย

ใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับ

ศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ือส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อให้

เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศ

สามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่าง

ต่อเน่ืองในระยะยาวไปพร้อมกับการรักษาความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.2.2 องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand) เน่ืองด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ทําหน้าที่ระบุทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การกําหนดกรอบ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุ่งเน้นคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศ

ไทยสู่ Hi-Value and Sustainable Thailand ในองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High 
Opportunity Society) 3) วิถีชีวิตที่ ย่ังยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม

ประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน ได้มีการ

กําหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ 

หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มี
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ความสําคัญต่อการพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailandภายในปี 2570 โดย

รายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และหมุดหมาย มีดังน้ี  
1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (High Value-Added Economy) ไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันสูง บนพ้ืนฐานของการสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการพัฒนาต่อยอด และใช้ประโยชน์

จากองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมกับการลดผลกระทบเชิงลบต่อ

สิ่งแวดล้อม และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่
มีความสําคัญ แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคต และมีความเสี่ยงที่จะ

สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดหรือได้รับผลกระทบเชิงลบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกหากไม่มีการ

ปรับตัว และส่งเสริมภาคการผลิตท่ีไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหมุด

หมายที่ประเทศตVองบรรลุให้ได้ภายในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือให้เป้าหมายของการมี 

“เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศช้ันนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานที่สําคัญอย่างไรก็ดี ภาค

การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของไทยกําลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการที่อาจลดทอน

ความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การแข่งขันด้านราคาท่ีรุนแรงขึ้นในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมตํ่า การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับนานาชาติที่เข้มงวดข้ึนต้นทุนในการจัดหา

นํ้าเพ่ือการเกษตรและค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถนํามาใช้จัดการกับความเสี่ยงและข้อจํากัดข้างต้นและยังเป็นโอกาสใน

การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต ซึ่งจะนําไปสู่การยกระดับรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูป รวมทั้งการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวท่ีเน้นคุณค่าและความย่ังยืน การท่องเที่ยวเป็น

ภาคบริการที่สําคัญของไทย โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงถึงร้อยละ 18 ของ GDP มีการจ้างงานกว่า 8.3 ล้าน

ตําแหน่ง และมีห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงไปยังหลายอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวจึงเป็นหน่ึงในกลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศมาอย่างต่อเน่ือง แต่ด้วยรูปแบบกิจกรรมและการดําเนินธุรกิจการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ผ่านมามักเน้นให้ความสําคัญกับการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วจากการดึงดูด

นักท่องเที่ยวต่างชาติปริมาณมาก ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
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รวดเร็ว เมื่อประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวหยุดชะงักทั่วโลก และอาจทําให้รูปแบบของตลาดการ

ท่องเที่ยวต้องเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว เมื่อพิจารณาประกอบกับบริบทความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมในระดับโลกที่ส่งผลให้รูปแบบการเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดโอกาสในการ

ใช้จุดเด่นและความสร้างสรรค์เพ่ือพลิกฟ้ืนรูปแบบการท่องเที่ยวไทยสู่ท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง มีเอกลักษณ์ บน

พ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ

ฟ้ืนฟู อันเป็นการมุ่งเน้นสู่การเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยาน

ยนต์สันดาปภายในท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของโลก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นภาคการผลิตที่จะเผชิญ

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่พลิกผันที่สุด ประกอบกับแนวโน้มความพยายามในการลดก๊าซเรือนกระจก

ระดับโลก ส่งผลให้หลายประเทศมีนโยบายท่ีจะยกเลิกการใช้ยานยนต์ที่ใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลในอนาคตอันใกล้ 

ดังน้ัน การสนับสนุนให้เกิดการปรับนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นโอกาสใน

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมการจ้างงานในอนาคต นอกจากน้ีการเปลี่ยนผ่านของการใช้

รถยนต์ภายในประเทศไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ยังจะช่วยลดปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศและก๊าซเรือน

กระจกได้อีกด้วย 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง อุตสาหกรรมและบริการทาง

การแพทย์และสุขภาพครบวงจรเป็นการต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่

ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรงและมีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงต่อเน่ืองครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ซึ่งแม้โลก

จะเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยก็ยังได้รับการยอมรับในระดับสากลถึงระบบ

สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีอุตสาหกรรมและบริการทาง

การแพทย์และสุขภาพครบวงจรของไทยจึงมีศักยภาพที่จะเป็นกําลังหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต 

โดยสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกระแสความตระหนักถึง

ความสําคัญของสุขภาวะ รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั่วโลกที่ส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการทาง

การแพทย์และการดูแลสุขภาพมีความเฉพาะทางและมีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนการลงทุน

ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล รวมถึงการต่อยอดองค์

ความรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพข้ันสูง
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อย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของระบบสาธารณสุขในภาพรวมให้เพียงพอและมีการ

กระจายตัวบุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สําคัญของ
ภูมิภาค ความได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และแนวโน้มการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนความปกติใหม่ภายใต้แนวคิดภูมิภาคนิคม (Regionalism) ประกอบกับไทยเป็นประเทศ

ที่มีแนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคพาดผ่านมากท่ีสุด มีเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม 

ได้มาตรฐาน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักทั้งในประเทศและแนวชายแดน

รอบด้าน มีฐานเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก พร้อมทั้งมีความพร้อมด้านสิ่งอํานวยความสะดวกทาง

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาสู่การเป็นประตูการค้าการลงทุนที่

สําคัญของภูมิภาคหากมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ในอาเซียนอย่างไร้

รอยต่อ 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็ง โดยมีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นมูลค่ากว่า

ร้อยละ 15.4 ของการส่งออกทั้งหมด มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของ

ประเทศและมีคุณภาพสูง รวมท้ังมีตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการด้านดิจิทัลขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ

ของอาเซียน อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่มูลค่าในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมตํ่า อาทิ การ

รับจ้างผลิต และยังขาดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เป็นของตัวเอง และโดยที่การ

เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ได้ผลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องมี

การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและในชีวิตประจําวันมากข้ึน ในช่วงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงเป็นโอกาสที่สําคัญของประเทศในการปรับบทบาท จากหน่ึงในห่วงโซ่ที่เปราะบาง

และสร้างมูลค่าได้ตํ่าสู่ การเป็นฐานการผลิตสินค้าขั้นสูงและบริการที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ

ยกระดับผลิตภาพสร้างมูลค่าเพ่ิม และเกื้อหนุนการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลในทุกภาคส่วน 

2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) ทุกกลุ่มคนในประเทศมี

โอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่

เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

เสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ําลดลงในทุกมิติ โดยการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
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ในเชิงธุรกิจ และผลักดันให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง การส่งเสริมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะในเมืองหลักและท้องถิ่นต่างจังหวัด เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน
เชิงพื้นที่ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสอย่างตรงกับปัญหาความต้องการ การใช้นโยบาย

การเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการกระจายรายได้ และการจัดความคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

เพิ่มพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic mobility) ทั้งน้ี การมุ่งลดความ

เหลื่อมล้ําในเชิงธุรกิจ เชิงพ้ืนที่ และเพ่ิมพลวัตการเลื่อน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว จะนําไปสู่การ

ลดความเหลื่อมล้ําทางรายได้ ความมั่งคั่ง และการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่

มีคุณภาพ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือผลักดันการสร้าง 

“สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค” อย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ เศรษฐกิจไทย

ขับเคล่ือนโดย SMEs ถึงร้อยละ 43.2 และมีการจ้างงานกว่า 11 ล้านคน แต่ SMEs ส่วนใหญ่มีข้อจํากัดทั้งใน

ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาแรงงาน และการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะต้อง

เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้อย่างรวดเร็ว และยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการราย

ใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ี สภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญ

ที่ส่งผลให้ SMEs จํานวนมากได้รับผลกระทบและมีแนวโน้มต้องปิดกิจการ ส่งผลต่อการจ้างงาน และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในท่ีสุด การเพ่ิมโอกาสและเร่งพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ และสามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมาก

ขึ้นและสอดคลVองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อาทิ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดทอนความ

เสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ําในด้านรายได้ ความมั่งค่ัง เพ่ิมการแข่งขันในตลาดซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ

ที่จะนําไปสู่การยกระดับผลิตภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง และเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัย และน่า
อยู่ ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก โดยมี

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเด่ียว ซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานที่สูงกว่าเมืองหลัก

อ่ืน ๆ ของประเทศอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล้ําเชิงพ้ืนที่ ซึ่งนําไปสู่ความเหลื่อมล้ําในมิติด้านโอกาส

อ่ืน ๆ ทั้งด้านการทํางาน รายได้ และการเข้าถึงการศึกษาและบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพความเหลื่อมล้ํา
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เชิงพ้ืนที่จึงเป็นข้อจํากัดในการพัฒนาประเทศของไทยมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ในภาคต่าง ๆ ของ

ประเทศมีศักยภาพและโอกาสท่ีสามารถนํามาสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาค

และประเทศโดยรวม ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถช่วยให้การกระจายกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจเป็นไปได้ง่ายขึ้น การย้ายถิ่นฐานของแรงงานกลับสู่ท้องถิ่นต่างจังหวัดจากวิกฤตโควิด-19 และ

กระแสการให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regionalization) จะเป็นทั้งโอกาสและแรงผลักดันใน

การพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในแง่ของการส่งเสริมการค้าการลงทุน การเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือ

รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพของบริการสาธารณะในพ้ืนที่ และการพัฒนาพ้ืนที่ให้น่าอยู่

และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม แม้ว่าสัดส่วนคนจนโดยรวมจะลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่ประเทศไทยยังคงมีคนจนจํานวน

หน่ึงที่ติดอยู่ในกับดักความยากจนเรื้อรังและ/หรือข้ามรุ่น โดยท่ีผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

กระจายไปไม่ถึง และยังถูกซ้ําเติมด้วยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจ อัตราการพ่ึงพิงใน

ครัวเรือนที่สูงขึ้น และการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ที่อาจลดทอนโอกาสในการขยับสถานะ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ

ความเหลื่อมล้ํา โดยเฉพาะเมื่อความยากจนและขัดสนถูกส่งผ่านไปยังรุ่นลูกหลาน ในขณะเดียวกัน คนใกล้จน

และกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทั้งแบบด้ังเดิมและแบบใหม่ (gig 

workers) จําเป็นต้องได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงทางรายได้

ทั้งน้ี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะช่วยระบุ

กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา และความจําเป็น นําไปสู่การออกแบบนโยบายช่วยเหลือครอบครัวยากจนข้ามรุ่นได้

อย่างเฉพาะเจาะจง แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถสร้างแต้มต่อได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถ

ออกแบบระบบประกันสังคมให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนไป 

3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) 
ทุกภาคส่วนในสังคมมีรูปแบบการดําเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ เอ้ือให้เกิดความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้ งสามารถรับมือและมีภูมิคุ้มกันจาก

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้ง
การจัดการของภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือ

มุ่งจัดการกับปัญหาที่เป็นภัยคุกคามสําคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งได้แก่ ปัญหาขยะ มลพิษทาง
น้ํา มลพิษอากาศ ก๊าซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของ
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สภาพภูมิอากาศ ด้วยการยกระดับระบบการจัดการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนากลไกที่

จูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยหมุดหมายที่

ต้องบรรลุในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือผลักดันการสร้าง “วิถีชีวิตที่ย่ังยืน” อย่างเป็น

รูปธรรม ประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตํ่า ขยะ นํ้าเสีย มลพิษอากาศ และ

ก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตและบริโภค ซึ่งในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและทําลายความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ โดย

ปริมาณขยะและนํ้าเสียที่มีปริมาณสูงเกินกว่าความสามารถในการกําจัด ได้เล็ดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมจนเป็น

ผลเสียต่อคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าและสิ่งมีชีวิตในทะเล ในขณะเดียวกัน มลพิษอากาศ PM2.5 ซึ่งมีแหล่งที่มา

สําคัญจากการจราจรและเผาพ้ืนที่เกษตร ส่งผลให้หลายพ้ืนที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพ

อากาศที่เป็นอันต่อสุขภาพเป็นประจําทุกปี นอกจากน้ี ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลกที่ยังคงมีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงขึ้น จะทําให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีหลายประการได้ส่งผลให้การจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ประการอย่างย่ังยืนสามารถทํา

ได้ด้วยต้นทุนที่ลดตํ่าลงเร่ือย ๆ และยังเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ในอีกทางหนึ่งด้วย 

โดยเทคโนโลยีการรีไซเคิลและการบําบัดนํ้าเสียทําให้สามารถนําวัสดุหลายประเภทและนํ้าที่ใช้แล้วมา

หมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพสามารถนํามาใช้เพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลด

ความจําเป็นในการเผาพื้นที่ของเกษตรกร นอกจากน้ี พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นโอกาสใน

การลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอากาศได้อย่างมหาศาล 

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมา ภัยธรรมชาติหลายประเภท โดยเฉพาะ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ไฟป่า และการกัด

เซาะชายฝัง เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นประจําทุกปี ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติ และ

มูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ภัยธรรมชาติข้างต้น

ทวีความถี่และระดับความรุนแรงเพ่ิมขึ้น พร้อมกันน้ัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังอาจทําให้ภัย

ธรรมชาติประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากเท่าใดนักในปัจจุบัน กลายเป็นภัยคุกคามที่

สําคัญในอนาคต อาทิ การเกิดนํ้าท่วมพ้ืนที่ชายฝังอันเน่ืองมาจากระดับนํ้าทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้น และสภาพอากาศ

ร้อนจัด นอกจากนี้ แนวโน้มการขยายตัวของเมืองที่เพ่ิมขึ้นอาจยิ่งซ้ําเติมให้ความเสี่ยงของภัยธรรมชาติเพ่ิมขึ้น

ได้ หากขาดการควบคุมด้านการด้านใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาสิ่งก่อสร้างอย่างเหมาะสม ดังน้ัน การลด
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ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในมิติของการป้องกันและ

บรรเทาภัย รวมท้ังการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ จึงเป็นความท้าทายที่สําคัญย่ิงต่อการพัฒนาความย่ังยืนของ

ประเทศในระยะต่อไป 

4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
ปัจจัยขับเคลื่อนที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การ Hi-Value and Sustainable Thailand โดยเฉพาะ

กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะแรงงาน ที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค่าสูง และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งระเบียบ

กฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการสาธารณะตลอดจนการติดตามประเมินผล ที่

ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือสร้าง “ปัจจัย

สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ” ประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต คนเป็นรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณภาพการศึกษาและระบบ

การพัฒนาทักษะแรงงานของไทยยังอยู่ในระดับตํ่า อีกทั้งยังประสบกับความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึง ส่งผลให้

ขาดแคลนกําลังแรงงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะต่อไป ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะ

ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากอนาคตของงานและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมที่มาพร้อมกับความต้องการงานและทักษะประเภทใหม่ ๆ รวมถึงทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) 

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งส่งผลให้กําลังแรงงานลดลงอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี การ

ขาดความพร้อมทางเทคโนโลยีและความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ยังอาจทําให้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการ

ศึกษาและทักษะเพ่ิมสูงมากขึ้น อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การลดลงของประชากร และการ

ขยายตัวของความเป็นเมืองจะนํามาซึ่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมตลอดจนส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญในการ

เปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ต่อไป 

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐมีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ่ ขาดความคล่องตัว และมีรายจ่ายประจํา

มาก อีกทั้งยังมีโครงสร้างการบริหารงานแบบรวมศูนย์แต่ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานขาดการมีส่วน
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ร่วมของประชาชน และมีกฎหมายจํานวนมากท่ียังล้าสมัยและขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพในระยะต่อไป 

ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปสู่ปัญหาภาระทางการคลังที่เพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย ความ

เสียหายทางเศรษฐกิจจากความล่าช้าในการปรับตัวให้เท่าทันกับเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีและการทํางาน

รูปแบบใหม่ รวมไปถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนท่ีมีอย่างจํากัดท่ามกลาง

กระแสการตระหนักรู้ของสาธารณชน (Public Awareness) และการขยายตัวของความเป็นเมืองดังน้ัน 

ภาครัฐจึงจําเป็นต้องปรับโครงสร้างและการบริหารงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีสมรรถนะสูงโดยอาศัย

โอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนงาน พัฒนาระบบข้อมูล และอํานวยความ

สะดวกในการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนมุ่งปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้างและพลิก

โฉมประเทศในมิติต่าง ๆ และส่งเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 

1.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)   
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)   
ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) 
อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยนํายุทธศาสตร์ชาติ (National 
Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 วิสัยทัศน์ จุดหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับน้ี จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) ไว้ดังน้ี 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือนํา
ประเทศไทยก้าวหน้าข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 
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 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
 เป้าหมายของการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่สําคัญ ดังน้ี 
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ 
เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น 
 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA) ของนักเรียนอายุ 
15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
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เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา   
เป็นต้น 
 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจํานวนสถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายและเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้กําหนด
ช่วงเวลาในการดําเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวช้ีวัด เป็น 5 ช่วง ดังน้ี ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของ
แผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน 
 
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทศัน์ และแนวคดิการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
เป้าหมาย  
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
แนวทางการพัฒนา  
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตาม

แนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-
ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ เป็นต้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  

เป้าหมาย  
     1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
     2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะด้าน  
     3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
     1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ   

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
     2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
     3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 

ทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

เป้าหมาย  
     1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็น ใน

ศตวรรษที่ ๒๑  
     2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐาน-วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
     3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่าง

มีคุณภาพและมาตรฐาน  
     4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่  
     5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
     6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
     7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
แนวทางการพัฒนา  
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
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     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่  

     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  

     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  

เป้าหมาย  
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
     2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย  
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการ

วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
แนวทางการพัฒนา  
     1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย  
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย  
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
 
แนวทางการพัฒนา  
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต  
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     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
เป้าหมาย  
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบได้  
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

และพื้นที่  
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน 

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ  
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญ

กําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา  
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา  
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

 
1.4 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 ไปแล้ว น้ัน 
 เน่ืองจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทําให้ 
ทุกคนต้องปรับเปล่ียนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
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การดําเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ดังน้ัน จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย 
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
 

 หลักการตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) รวมท้ังนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวัง 
ว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังน้ัน ในการเร่งรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงให้เกิด 
ผลสัมฤทธ์ิเพ่ือสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดหลักการสําคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ดังน้ี 
 1. สร้างความเช่ือมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ เรียนและประชาชน โดยให้ 
ทุกหน่วยงานนํารูปแบบการทํางานโดยบูรณาการการทํางานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
  2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสําคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับ
ฟังความคิดเห็นมาประกอบการดําเนินงานที่ เป็นประโยชน์ ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   3. ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 

 นโยบายและจุดเนน้ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
   เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
รูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร 
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ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ 
การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ 
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   2.1 เร่งจัดทําและพัฒนาร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์วิจัยความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
    2.2 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้มีความทันสมัย 
สอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและ 
การเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
    2.3 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการ 
การทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร 
ออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคาร 
โรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เร่ืองเงิน 
    2.4 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา แบบโมดูล (Modular System) ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและ 
วิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เช่ือมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี 
รวมท้ังการจัดการเรียนรู้แบบต่อเน่ือง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทํา 
    2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีที่ เหมาะสม 
ทั้งสมรรถนะหลัก (Score Skill) และสมรรถนะอาชีพ (Competency Skill) และการรับรองมาตรฐานอาชีพ 
ผู้สําเร็จอาชีวศึกษา รวมทั้ง เช่ือมโยงการเข้าสู่โลกอาชีพของผู้สําเร็จอาชีวศึกษากับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ภายใต้ตลาดนัดอาชีพ 
 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
   3.1 ดําเนินการสํารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนําเข้าสู่ระบบการศึกษา 
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ 
    3.2 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยการปักหมุด 
บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ 
   3.3 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความ 
พร้อมในด้านดิจิทัลและด้านอ่ืน ๆ 
   3.4 ดําเนินโครงการ Connext ED ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT 
ED Foundation) โดยระดมทุนแบบออนไลน์ Crowdfunding ภายใต้การดําเนินงาน “ระบบระดมทุนเพ่ือ 
การศึกษา CONNEXT ED Foundation Crowdfunding” เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับครูและ 
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นักเรียน รวมทั้งความร่วมมือในการอบรม ICT ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 
 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต 
กําลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
   4.2 จัดฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับตามความถนัด ความสนใจของนักเรียนพิการ (เด็ก 1 คน 
1 อาชีพ) โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการฝึกอบรมอาชีพ 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยในการส่งต่อนักเรียนพิการให้มีการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 
  4.3 จัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย์ Startup) โดยเช่ือมโยงกับ กศน.ตําบล และ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to Employment : 
Vocational Boot Camp (E2E)” Camp (E2E)” ในทักษะอนาคต (Future Skills) ให้กับแรงานที่กลับ 
ภูมิลําเนา ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 
   4.4 พัฒนาแอพพลิเคช่ัน เพ่ือสนับสนุนช่างพันธ์ุ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนําร่อง ผ่านการ 
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ให้ครอบคลุมการให้บริการ แก่ประชาชน 
   4.5 ร่วมกันจัดฝึกอบรมอาชีพ โดยการ Up-Skill Re Skill และ New-Skill รวมทั้งสร้างช่องทาง 
อาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   4.6 ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย SDGs และผลักดัน การ
ดําเนินการตามกรอบการดาเนินงานด้าน ESD 
 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   5.1 พัฒนาระบบการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
   5.2 จัดสอบบรรจุครูในรูปแบบออนไลน์ 
   5.3 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทํากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital 
Competency) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   5.4 ดําเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้ 
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
  6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
   6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน 
ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
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   6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ผ่าน“แอพเป๋าตัง” 
ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
  7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษา 
  จัดทํากฎหมายลําดับรองเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ควบคู่กับการสร้าง 
การรับ รู้ ให้ กั บประชาชนได้รับทราบ ถึงพระราชบัญญั ติการศึ กษาแ ห่ งชาติ  พ .ศ . ....ฉบับ ใหม่ 
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเน้นของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดย 
ดําเนินการจัดทําแผนและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษา ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทําหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดทํารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ดําเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 
  4. สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความ 
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น ให้ถือ 
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเร่งรัด กํากับ  ติดตาม ตรวจสอบให้ 
การดําเนินการเกิดผลสาํเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

 
1.5 นโยบายและจุดเนน้ การปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จุดเนน้ 

“ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา แบบองค์รวมโดยใช้พืน้ที่เปน็ฐาน” 
(Holistic and Area based Vocational Education: HAVE) 

ประเด็นนโยบายและการขับเคลื่อนจุดเนน้ 

1. การจัดการศึกษาเพื่ออาชพีและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

     1.1 ขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (Center of 

Vocational Manpower Networking Management : CVM) และความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
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(Excellent Center) เพ่ือการพัฒนากําลังคนตามบริบทเชิงพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ

การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

     1.2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill และการเป็น

ผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship Center : 

CEC) 

     1.3 สร้างความเข้มแข็งระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ 

2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พืน้ที่เป็นฐาน 

     2.1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมของจังหวัดโดยใช้ Big Data กําลังคนในพ้ืนที ่

     2.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ เพ่ือการยกระดับคุณภาพ

อาชีวศึกษาแบบองค์รวม 

     2.3 ยกระดับการดําเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) และเพ่ิมประสิทธิภาพ

แอปพลิเคช่ันช่างอาชีวะ “ช่างพันธ์ุ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” 

     2.4 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การสะสมหน่วย 

การเรียนรู้ (Credit Bank) และการต่อยอดองค์ความรู้ และสมรรถนะใหม่ หรืออาชีพใหม่่ (New Job/Future 

Job) 

     2.5 พัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านการฝกึประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง 

     2.6 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่าง

ครอบคลุมเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

     2.7 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในการใช้และสร้างวัตกรรมการ

เรียนรู้ที่ทันสมยัในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต 

     2.8 ยกระดับโครงการห้องเรียนอาชีพ ที่ผู้เรียนสายสามัญสามารถนําหน่วยกิตไปใช้ในการศึกษา

ต่อสายอาชีพหรือนําไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
วิสัยทัศน ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากําลังที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
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พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มุ่ง

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู่สากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเน่ือง เสมอภาค และเป็นธรรม 

4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

5. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 

6. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู่การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงข้ึนและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

ภารกิจและอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 ซึ่งตราโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตร 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการออกกฎกระทรวงกําหนดให้ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและสง่เสริมการอาชีวศึกษา และการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ต่อไปน้ี 

1. จัดทําข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

2. ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

3. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 

4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 

5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบ

ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 

6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

7. จัดระบบ สง่เสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

8. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามที่

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
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9. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
1.6 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน 
 นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญกับการปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ 
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย
และหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดียึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น
มองเห็นอนาคตปรับหลักสูตรทุกระดับช้ันให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานทํา และลด
จํานวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย 
 2.  ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยให้ความสําคัญกับการสร้าง 
โอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาให้มากขึ้น สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและ
พ้ืนที่ของตนเอง สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล สร้าง
โอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริหารการศึกษา 
 3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยให้ความสําคัญกับการแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย
และพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการวางรากฐาน 
การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
 4. พัฒนาครู โดยให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็ก 
อย่างแท้จริงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ปกครองและเด็กเพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข วางแผน
ผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู 
 5. ผลิตและพัฒนากําลังพลเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ โดยให้มีความสําคัญการบูรณาการ
การศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนากําลังคน ผลิตกําลังคนสายอาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทางพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
ให้เป็นที่นิยมปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกําลังคนเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพและ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 
 6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนให้เป็นแรงงาน
ที่มีฝีมือสามารถทํางานได้ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย พัฒนาความชํานาญในการ
ประกอบอาชีพการใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศให้กับกําลังคนส่งเสริมให้ประชาชนรู้ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวเป็นเครือข่ายและมีความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ เป็นต้นและส่งเสริมให้ปราชญ์ 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ 
 8. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา โดยให้ความสําคัญกับการสร้างคน สร้างสังคมและสร้าง
ชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
 (ปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคงคั่งย่ังยืน : นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ์จันโอชา).สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 

จุดเน้นของการศึกษา คือ การศึกษาเพ่ือความสุขและสันติภาพ โดยมุ่งให้การศึกษาสร้างคน คนสร้าง
ชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่งคงมั่นคั่งและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ระยะได้ 

 1. ยุทธศาสตร์ระยะสั้นเร่งด่วน (Quick Wins) ดําเนินงานภายในเดือนมิถุนายน 2560 จํานวน        
6 ประเด็น ได้แก่ 
 1.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือปฏิรูปโครงสร้างและกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา 
 1.2 ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1.3 พัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชาติ 
 1.4 ปรับปรุงพัฒนางานบริหารบุคคลทั้งระบบเพ่ือประสิทธิภาพการศึกษา 
 1.5 พัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือคุณภาพการศึกษา 
 1.6 ปรับกระบวนทัศน์คนไทยให้พอเพียงเพ่ือความสุขที่ย่ังยืน 
 สําหรับการพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชาติ ได้มีเป้าประสงค์พัฒนาสร้างหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ ดังน้ี 

1) ผู้เรียนได้รับความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการ 
ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลกําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศตามข้อตกลงประชาคม
อาเซียนและที่สามารถผ่านไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 
 2) ผู้เรียนมีทางเลือกทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในสายวิชาชีพและสายสามัญ เพ่ือความก้าวหน้าใน 
ชีวิตตามความถนัดความสนใจ 
 3) ผู้เรียนที่มีรายได้น้อยได้มีรายได้ระหว่างเรียน และมีอาชีพตามทักษะความสามารถเมื่อจบ 
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การศึกษา จนเกิดอาชีพที่มั่นคงสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับตนเองและประเทศชาติ รวมถึงช่วยลดความ
เหลื่อมล้ําและลดช่องว่างการพัฒนาเมืองกับชนบทได้มากข้ึน 
 4) เพ่ิมค่านิยมให้กับผู้ปกครองเกิดความเช่ือมั่นและมั่นคงในอาชีวศึกษา สร้างอาชีพโดยมีการแนะ 
แนวทางทั้งผู้เรียนและผู้ปกครองในการเรียนรู้ตรงกับความถนัดในทักษะและความต้องการเพ่ือการดํารงชีวิตที่
มั่นคงในอนาคต 

สําหรับวิธีการดําเนินงานประกอบด้วย 
1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในทุกภาคที่มีกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมต้ังอยู่ การอาชีวศึกษาด้วยรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System 

Education) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกอาชีพก่อนเลือกวิชาเรียน การหารือกับรัฐบาลต่างประเทศท่ีมี
โรงงานทันสมัยระดับโลกเช่นประเทศเยอรมนีเป็นตัวอย่างที่ดําเนินการที่มีผลลัพธ์สูงในระบบทวิภาคี 

2) สร้างระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีการเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้ 
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล (interntional Qualification) โดยปรับใช้หลักสูตรการศึกษา ให้

สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีและธุรกิจบริการที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากมายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและระดับโลก เช่น ระบบ 
BTEC Business Technology Edcation Council) ของสหราชอาณาจักร หรือระบบ TAFE (Technical 
And Further Education) ของออสเตรเลีย 

3) จัดระบบการเทียบโอนความรู้และทักทักษะปฏิบัติของผู้เรียนจากงานอาชีพของผู้เรียนจาก 
สถานประกอบการแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และวางพ้ืนฐานการจัดทําระบบการจัดเก็บสะสมหน่วยกิตจากการเทียบ
โอนในธนาคารหน่วยกิต 

4) ฐานะวิชาชีพสายอาชีวะให้เทียบเท่ากับวิชาชีพสายสามัญ โดยจัดต้ังสภาพกลุ่มวิชาชีพเป็นสภา
วิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับในแต่ละสาขาที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือกําหนดคุณวุฒิของผู้ที่ประสงค์จะ
สมัครเข้าเพียงเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพและให้กําหนดคุณสมบัติ และ/หรือความสามารถประสบการณ์ขั้น
ตํ่าของผู้ที่จะขอสมัครรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพช่างในแขวงน้ันๆ ในระดับต่างๆ จะทําให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพน้ันมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสามารถของตนเองจากการเรียนรู้เพ่ิมเติม หรือทํางานในโครงการที่
ใหญ่ขึ้น ให้เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงอย่างน่าภาคภูมิใจ เหมือนผู้ได้เรียนในคณะหรือสาขาวิชาอ่ืน เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการกําหนดมาตรฐาน และคุณวุฒิวิชาชีพ
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถเทียบวุฒิการศึกษาจากประสบการณ์ทํางานจริง เช่น สภาการศึกษาซึ่ง
จัดทํากรอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ (NQF) กรมพัฒนาแรงงานและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน
เป็นต้น) 
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2. ยุทธศาสตร์ระยะทางที่ต้องดําเนินงานภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2565) มี 6 ประเด็น ได้แก่ 
 2.1 ปรับปรุงพัฒนางานบริหารบุคคลทั้งระบบ เพ่ือประสิทธิภาพการศึกษา 

  2.2 พัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือความย่ังยืน 
  2.3 ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.4 พัฒนาการศึกษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.5 พัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือคุณภาพการศึกษา 
  2.6 พัฒนาชุมชนการเรียนรู้เพ่ือความสุขอย่างพอเพียง 
 3. ยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ต้องดําเนินการภายใน 15 ปี (พ.ศ. 2575) มี 3 ประเด็น ได้แก่ 

 3.1 กระจายโอกาสและการมีส่วนร่วมเพ่ือความย่ังยืน 
 3.2 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบอย่างต่อเน่ือง 
 3.3 พัฒนาชุมชนการเรียนรู้เพ่ือความสุขอย่างพอเพียง 

 
     นโยบายรัฐบาลทีเ่ก่ียวขอ้งกับการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา)  

1. นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่  
นโยบายที ่4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
     4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
     4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
     4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มี

โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคณุภาพและทั่วถึง  
     4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
     4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน  
     4.7 ทานุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนามี

บทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสนัติสุข และความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างย่ังยืน  

     4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  

     4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรมสากล  
     4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี  
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2. นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา ได้แก่  
นโยบายที ่1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที ่2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
     2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประเด็น แรงงานต่างด้าว 

ยาเสพติด  
     2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นโยบายที ่3 การลดความเหลื่อมลาของสงัคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
     3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เขา้สู่ตลาดแรงงาน 

รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  
     3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
     3.6 จัดระเบียบสังคม  
นโยบายที ่7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
     7.4 เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

อาเซียน  
     7.5 ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน สู่แหล่งแปรรูป

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน  
     7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
นโยบายที ่8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม  
     8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  
     8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
นโยบายที ่9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  
     9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้

ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
     9.4 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมติิทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
     9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย  
นโยบายที ่10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
     10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก ในการ

รักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สจุริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ  
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บทที่ 2 
บริบทและสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

 

2.1  บริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
 

ประวัติ ความเป็นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
พ.ศ. 2480 จังหวัดลําปางได้จัดต้ังข้ึน ใช้ช่ือว่า "โรงเรียนช่างทอผ้า" โดยใช้เงินงบประมาณประชาบาล 

เปิดทําการสอนช่างทอผ้า เมื่อวันที่  1  กันยายน  2480 
พ.ศ. 2481 โอนเข้าสังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณซื้อที่ดินบริเวณ ห้าแยกประตูชัย  

เน้ือที่ 8 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา 
พ.ศ. 2482 เปลี่ยนช่ือเป็น "โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าและทอผ้า" เปิดสอนวิชาช่างเย็บเสื้อผ้าเพ่ิมขึ้น 

อีกวิชาหน่ึง 
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนช่ือเป็น "โรงเรียนการช่างสตรีลําปาง" 
พ.ศ. 2501 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน "ระดับอาชีวะช้ันสูง" โดยรับนักเรียนที่สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6   

(ม .ศ .3) เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี  เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาผ้าและ             
เครื่ อ งแ ต่ งกาย  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สํ าเร็จการศึ กษาระดับ น้ี แล้ ว               
ได้รับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง 

พ.ศ. 2508 ได้เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟ เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาช้ันสูง แผนกคหกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น "โรงเรียนอาชีวศึกษาลําปาง" เปิดสอนแผนกพณิชยการ อีกแผนกหนึ่ง 
พ.ศ. 2519 ได้รวมกับโรงเรียนการช่างลําปาง เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง (วิทยาเขต  2)            

เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2519 
พ.ศ. 2522 ได้ยกฐานะจากวิทยาเขต 2 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 
พ.ศ. 2524 ได้รับอนุมั ติให้ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท .) ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ และปิดไปใน พ.ศ. 2536 
พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรมกลุ่ม

วิชาวิจิตรศิลป์ 
พ.ศ. 2526 เปิดเพ่ิมกลุ่มวิชาศิลปะประยุกต์ ในประเภทวิชา ศิลปหัตถกรรม 
พ.ศ. 2527 เปิดหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เปิดหลักสูตร ปวท. สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมคหกรรม เข้าเรียนเพิ่มเพ่ือให้
ครบหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย อาหารและคหกรรมฯ 

พ.ศ. 2529 เปิดหลักสูตร ปวท. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
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พ.ศ. 2530 ได้ร่วมกับภาคเอกชน คือ บริษัท เอ๊กซ์เซลเอนเตอร์ไพร์ส จํากัด เปิดศูนย์คอมพิวเตอร์  สอน
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก 

พ.ศ. 2535 เปิดหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด 
พ.ศ. 2536 เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม กลุ่มวิชาหัตถอุตสาหกรรม เครื่องป้ันดินเผา 

(เซรามิก) 
พ.ศ. 2537 เปิดหลักสูตร ปวส. (พิเศษ) รับนักเรียนช้ัน ม.6 เข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ 
พ.ศ. 2538 เปิดหลักสูตร ปวช . ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  กลุ่ ม วิชาธุรกิจค้ าปลีก  (ทวิภาคี )               

และกลุ่มวิชาการโรงแรม ซึ่งกลุ่มวิชาการโรงแรมได้ปิดไปใน พ.ศ. 2540 
พ.ศ. 2540 เปิดหลักสูตรภาคสมทบ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ. 2541 เปิดหลักสูตรภาคสมทบ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ซึ่งได้ปิดไปในปี พ.ศ. 2544  

เปิดภาคสมทบ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้ปิดไปในปี พ.ศ.2544          
เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ประโยควิชาชีพครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2543 เปิดภาคสมทบระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด และปิดไปใน พ.ศ. 2544 
พ.ศ. 2544 เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรมสากล 

เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)     
สาขางานการบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง และสาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์           
เปิดหอศิลป์ คณะศิลปกรรม 

พ.ศ. 2545 เข้าร่วมกับสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาและจังหวัด
ลําปาง รวมเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

พ.ศ. 2546 เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการประชาสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน และได้ปิด  

ในปี พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตร ปวส . ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์         

สาขางานการจัดการคหกรรมโรงแรม  
 เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการ

พัฒนาโปรแกรม  
พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กราฟิก  
 เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเน่ือง) 
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 จัดการเรียนการสอน Mini English Program (MEP) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ใช้จัดการเรียนการสอน ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 

พ.ศ. 2557 เปิด ปวส. สาขาวิชาการตลาด ระบบทวิภาคี 
 เปิด ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการระบบทวิภาคี 
พ.ศ. 2558 เปิด ปวส. สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 
พ.ศ. 2560 เปิด ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางาน บริการ

ส่วนหน้าโรงแรมและบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
พ.ศ. 2563 เปิด ปวช. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และ

แอนิเมชัน 
พ.ศ. 2564 เปิด ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ 
 
ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
 

 ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
 ช่ือภาษาอังกฤษ  Lampang Vocational College 
 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 272  ถนนพหลโยธิน  ตําบลหัวเวียง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปางรหัสไปรษณีย์ 

52000 
 โทรศัพท์  โทร. 0 5421 7101 

 โทรสาร โทร. 0 5422 8024 

 เว็บไซต์ www.lampangvc.ac.th 

 อีเมล lampangvc@hotmail.com  

 เน้ือที่ของสถานศึกษา  

 8 ไร่  2 งาน  56  ตารางวา 

 มีอาคารรวมท้ังสิ้น 17 หลัง ได้แก่ 

1. อาคาร 1 (อาคารเรียนวิชาสามัญ)     

2. อาคาร 2 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 1)  
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3. อาคาร 3 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะคหกรรมศาสตร์ 1)  

4. อาคาร 4 (อาคารเรียนและปฏิบัติการอาหารและวิชาสามัญ)  

5. อาคาร 5 (อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรม 1)   

6. อาคาร 6 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 2)  

7. อาคาร 7 (อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรม 2)   

8. อาคาร 8 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 2)  

9. อาคาร 9 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)  

10.  อาคาร 10 (อาคาร 72 ปี) 

11. อาคาร 11 (อาคาร 82 ปี) 

12.  อาคารโรงอาหารและหอประชุม     

13.  แฟลตพักครู 14 หน่วย หลังที่ 1 

14.  แฟลตพักครู 16 หน่วย หลังที่ 2 

15.  บ้านพักผู้อํานวยการ 

16.  แฟลตภารโรง 8 หน่วย 

17.  โรงเตาเผาเซรามิค 
 

2.2  คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
1. นางสาวยุภาภรณ์  เทพจันทร์  ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

2. ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สนมฉ่ํา   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

2.3  อัตรากําลังในปีงบประมาณ 2564 
อัตรากําลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง มีบุคลากรทั้งสิ้น  132 คน 
ก. ข้าราชการ 72 คน  
 1. ผู้บริหาร 2 คน  
 2. ข้าราชการครู  69 คน  
 3. ข้าราชการพลเรือน 1 คน  
ข. ลูกจ้างประจํา 3  คน  
 1. ทําหน้าที่สอน  -  คน  
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 2. ทั่วไป/สนับสนุน 3 คน  
ค. พนักงานราชการ 6 คน  
 1. ทําหน้าที่สอน  6 คน  
 2. ทั่วไป/สนับสนุน -   คน  
ง. ลูกจ้างช่ัวคราว  50 คน  
 1. ทําหน้าที่สอน 12 คน  
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 38 คน  
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ 1   คน  
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน -   คน  
ช. มีอัตราว่างไม่มีคนครอง -   คน  
 1. ทําหน้าที่สอน -   คน  
 2. ทั่วไป/สนับสนุน -   คน  
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2.4 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

  
ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีปัจจุบัน) 

  
ประเภทวิชา/สาขา  ระดับ ปวช.   ระดับ ปวส.   ระดับ ป.ตรี/ปทส.   รวมทั้งสิ้น 

   ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3 ตกค้าง  รวม  ปีที่ 1   ปีที่ 2 ตกค้าง  รวม  ปีที่ 1  ปีที่ 2 รวม   
รวมทั้งสิ้น 398 401 409 33  1,241 518  497 31  1,046     35 61  96 2,383  

1. ประเภทวิชาคหกรรม /คหกรรมศาตร์ 101 106 79  16  302     59  72  3  134     -         -   -   436  
 - สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์ 3  19  -           -   22              -        22  
 - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย         -         5  5    10        10  
 - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 69  50  46  5  170     20  29  2  51        221  
 - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (พิเศษ)         -       14  18    32        32  
 - สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 26  37  33  6  102     20      20        122  
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์       5  5              -        5  
- สาขาวิชาการจดัการงานดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์ 

3 
   

3 - 20 
 

20 
   

23 

 - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์          -        -         -   1  1        1  
2. ประเภทวิชาศิลปกรรม 49  45  49  6  149     29  26        -   55      -         -   -   204  
 - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 17  6  15  1  39              -        39  
 - สาขาวิชาการออกแบบ 8  9  7  3  27              -        27  
 - สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก -    -    -      -               -        -    
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2.4 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

  
ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีปัจจุบัน) 

  
ประเภทวิชา/สาขา  ระดับ ปวช.   ระดับ ปวส.   ระดับ ป.ตรี/ปทส.   รวมทั้งสิ้น 

   ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3 ตกค้าง  รวม  ปีที่ 1   ปีที่ 2 ตกค้าง  รวม  ปีที่ 1  ปีที่ 2 รวม   
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 24  30  27  2  83      29  26  -    55        138 
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 162 210 246 10  628   291  284 10  585 -    -    -   1,213  
 - สาขาวิชาการบัญชี 37  66  100  1  204  98  84  1  183        387  
 - สาขาวิชาการบัญชี (พิเศษ)         -    40  32  -    72        72  
 - สาขาวิชาการตลาด 51  39  56  3  149  25  26  2  53        202  
 - สาขาวิชาการตลาด (พิเศษ)         -    24  27  4  55        55  
 - สาขาวิชาการเลขานุการ 13  21  23  3  60  7  16  1  24        84  
 - สาขาวิชาการเลขานุการ (พิเศษ)         -    -    4    4        4  
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ธุรกิจดิจิทัล) 61  84  67  3  215  54  57  2  113        328  
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ธุรกิจดิจิทัล) 
(พิเศษ)           

16 14 
 

30 
   

30 

 - สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน         -    27  24    51        51  
- สาขาวิชาประชาสัมพันธ์              -   -          -          -    
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2.4 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

  
ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีปัจจุบัน) 

  
ประเภทวิชา/สาขา  ระดับ ปวช.   ระดับ ปวส.   ระดับ ป.ตรี/ปทส.   รวมทั้งสิ้น 

   ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3 ตกค้าง  รวม  ปีที่ 1   ปีที่ 2 ตกค้าง  รวม  ปีที่ 1  ปีที่ 2 รวม   
4. ทวิภาคี 20  15  3  -    38  92  79  14  185 -    -    -   223  
 - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้า
ปลีก 

20 15 3 - 38   - -    38 

 - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่         

- 17 7  24    24 

 - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจ
อาหารและบริการ           

8 15 - 23    23 

 - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด          -    16  20  1  37        37  

 - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล           10      10        10  
 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
สาขาวิชา บริการอาหารและเครื่องดื่ม         

- 31 19 8 58    58 

 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
สาขาวิชา บริการส่วนหน้าโรงแรม         

- 5 18 5 28    28 

 - ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการจัดการดูแล
ผู้สูงอายุ           

5   5    5 
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2.4 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

  
ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีปัจจุบัน) 

  
ประเภทวิชา/สาขา  ระดับ ปวช.   ระดับ ปวส.   ระดับ ป.ตรี/ปทส.   รวมทั้งสิ้น 

   ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3 ตกค้าง  รวม  ปีที่ 1   ปีที่ 2 ตกค้าง  รวม  ปีที่ 1  ปีที่ 2 รวม   
5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

     
30  

    
-    

     
-           -  

     
30      12  

     
11  

     
2  

    
25       -   

     
-    

    
-   

        
55  

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         -    -    -    2  2        2  
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และ
แอนิเมชัน 

30    30    -    30 

- สาขาวิชานักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์               12  11    23        23  

6. Mini English Program (MEP) 36  25  32  1  94      35  25  2  62  -    -    -   156  
 - ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

- - - 1 1 - - 2 2    3 

 - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี 36  25  32    93  35  25    60        153  

7. เทคโนโลยีบัณฑิต -    -    -      -   -    -    -    -   35  61  96 96  
 - สาขาวิชาการบัญช ี(ต่อเนื่อง) -    -    -      -   -    -      -   35  61  96 96  
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2.5  หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ประจําปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 

 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (ปวช.)  
  รับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) มีประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังน้ี 
 1.1  ประเภทวิชาคหกรรม จํานวน 3 สาขาวิชา 

 1.1.1  สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
   - สาขางานแฟช่ันดีไซน์ 
         1.1.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
         1.1.3  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  - สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
  - สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 

 1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จํานวน 5 สาขาวิชา  
  1.2.1  สาขาวิชาการบัญชี 
       1.2.2  สาขาวิชาการตลาด 
  1.2.3  สาขาวิชาการเลขานุการ 
  1.2.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  1.2.5  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 

 1.3  ประเภทวิชาศิลปกรรม จํานวน 3 สาขาวิชา  
 1.3.1  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

 1.3.2  สาขาวิชาการออกแบบ 
 1.3.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 1.4 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.4.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกมและแอนิเมชัน 

 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 (ปวส. )  
     รับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  
            มีประเภทวิชาและสาขาวิชาดังน้ี 

 2.1  ประเภทวิชาคหกรรม จํานวน 4 สาขาวิชา 
 2.1.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
      - สาขางานออกแบบแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย 
 2.1.2   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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       - สาขางานการประกอบอาหาร 
 2.1.3   สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์  
     - สาขางานการจัดการงานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
 2.1.4   สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ 
 2.2   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน 6 สาขาวิชา 
 2.2.1   สาขาวิชาการบัญชี 
 2.2.2   สาขาวิชาการเลขานุการ 
 2.2.3   สาขาวิชาการตลาด 
 2.2.4   สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 -  สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
 2.2.5   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
  -  สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
  -  สาขางานธุรกิจอาหารและบริการ 
 2.2.6 สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 
 2.3  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 สาขาวิชา 
       2.3.1   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -  สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกมและแอนิเมชัน 
 2.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม จํานวน 1 สาขาวิชา 
  2.4.1   สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
 2.6  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 
  2.6.1  สาขาวิชาการโรงแรม 
     - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
     - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2564  
  3.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเน่ือง) 
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2.6 การดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2563 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 สรุปได้ดังน้ี 
1. มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการได้ในระดับยอดเย่ียม เรียงตามลําดับดังน้ี 

 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่   2.4 
 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่  3.1 

 2.  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการได้ในระดับดีเลิศ เรียงตามลําดับดังน้ี 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่   1.3 

3.  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการได้ในระดับดี เรียงตามลําดับดังน้ี 
 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 

 4.  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการได้ในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับดังน้ี 
  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่   3.2  
 5.  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามลําดับดังน้ี 

  - ไม่มี - 

6.  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามลําดับดังน้ี 
  - ไม่มี - 

7.  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลําดับดังน้ี 
  - ไม่มี - 

 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง โดยเทคนิค SWOT ANALYSIS 
     1. จุดแข็ง Strengths 
 1) ครูมีความรู้ความสามารถ 
 2) นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีคุณภาพ 
 3) บุคลากรมีความสามัคคี 
 4) มีห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
 5) มีเทคโนโลยีการเรียนการสอน 



45 

 

 6) มีการพัฒนาครูด้าน ICT และคุณธรรม 
 7) มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
 8) มีการบริการวิชาชีพที่หลากหลาย 
 9) โครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
 10) สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม 
     2. จุดอ่อน Weaknesses 
 1) ครูมีภาระงานมาก สอนหลายวิชา 
 2) บุคลากรยังไม่พัฒนาวิธีการทํางาน 
 3) บุคลากรบางส่วนขาดประสบการณ์ 
 4) สถานที่คับแคบ 
 5) การเช่ือมโยงข้อมูลภายในยังไม่ดี 
 6) กิจกรรมอ่ืน ๆ บ่อยเกินไป 
     3. โอกาส Opportunities  
 1) ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน 
 2) กฎหมายสนับสนุน 
 3) ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 
 4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
 5) สื่อมวลชนให้การสนับสนุน 
 6) ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ 
 7) รัฐบาลให้ความสําคัญ 
 8) ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
     4. อุปสรรค Theats 
 1) คุณภาพนักเรียนแรกเข้าตํ่า 
 2) ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจอาชีวศึกษา 
 3) งบประมาณไม่เพียงพอ 
 4) เศรษฐกิจครัวเรือนไม่ดี 
 5) รัฐไม่จัดครูทดแทนอัตราเกษียณ 
 6) ปัญหาครอบครัวนักเรียน หย่าร้าง 
 7) ค่านิยมปริญญาตรี  

ที่มา : แผนพฒันาสถานศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2565-2569 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาํปาง 
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บทท่ี 3 
แผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาํปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

 
3.1 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
   Lampang Vocational College 
 
3.2 ปรัชญาวิทยาลัย 

 "คุณธรรมนําหน้า พัฒนาวิชาชีพ"  
 (Leading in Ethics and Developing Vocational Skills.) 

 

3.3 อัตลักษณ์ (Identity) : LVC 
 L =   Lustrous Life    ชีวิตใส 
 V =   Virtuous Mind    ใจสว่าง 
 C =   Civilized Life    พลเมืองดี 
 

     L : Lustrous life  ชีวิตใส  

      สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง มีความสามารถในการ

สื่อสาร  มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติ 

     V : Virtuous Mind  ใจสว่าง  

      เป็นผู้มีความใฝ่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ขยัน มีสัจจะ อดทน อดกลั้น กตัญญูกตเวที สุภาพ 

     C : Civilized life  พลเมืองดี  

      เป็นผู้มีความระลึกในหน้าที่ รักษาคําพูด ทํางานเป็นทีม มีสัมมาคารวะ มีวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กลา้ทํา                

ในสิ่งถูกต้อง 

 

3.4 เอกลักษณ์ (Uniqueness)   
   “วิชาชีพเด่น” 

   Good Career Competency 
 
 



47 

 

3.5 วิสัยทัศน์ (VISION) 
สถานศึกษาแห่งการสร้างโอกาส และความเสมอภาคด้านวิชาชีพ สู่วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

Institute of Opportunity Creation and professional equality of life in the 12st 

 

3.6 พันธกิจ (Mission) 
1. สร้างโอกาสโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือในการ

พัฒนาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และประกอบอาชีพในโลกยุคใหม่  

Build opportunity with knowledge, creativity, technology and innovation for 

developing vocational skills to increase ability of competition and apply a carrier 

in the modern world. 

2. เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีบรรทัดฐานที่ดีของสังคม     

Support the learners hold on a social standards.         

3. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรใหม้ีศักยภาพที่สงูข้ึน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

Promote and enhance the personnel potentiality for professional advancement 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่ 

Develop efficiency of new academy management 

5. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทกุภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  

Expand the cooperation network with all sectors to participate in vocational 

education management 

6. จัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย เพ่ิมความเช่ือมั่นของสังคม และป้องกันภัยคุกคามชีวิตในโลก              

ยุคใหม่ 

Provide the safety of education to increase social confidence and prevent life 

threats in the modern world 

 
3.7 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม                   
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และประกอบอาชีพในโลกยุคใหม่ 
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กลยุทธ์ที่ 1.1  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้เรียนให้มีการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสมัฤทธ์ิ  

ทางการเรียน 

2. โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ 

3. โครงการส่งเสริมนักศึกษาใหม้ีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ 

4. โครงการศูนย์บ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการใหม่และหารายได้ระหว่างเรียน 

5. โครงการการพัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นักเรียน 

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

6. โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ 

7. โครงการพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง 

8. โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน 

9. โครงการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ปวช. 

10. โครงการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ปวส. 

11. โครงการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ป.ตรี 

12. โครงการศึกษาดูงาน 

13. โครงการตัดเย็บชุดสําหรับนายแบบและนางแบบกิตติมศักด์ิ ตัวแทนทูตและ

สถานกงสุลในงานมหกรรมผา้ไหมไทย ไหมไทยสู่เส้นทางโลก 

14. โครงการสัมมนาวิชาชีพ 

15. โครงการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานนักศึกษา 

16. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ความรู้ 

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต                          

ทุกสรรพสิ่ง (IoT : Internet of Things) 

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานอาศยานไร้คนขับ (Drone)                    

ขั้นความรู้เบ้ืองต้น 

19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ 
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20. โครงการการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์ก 

21. โครงการการอบรม เร่ือง การสร้างแบรนด์ธุรกิจในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 

23. โครงการจัดนิทรรศการและประเมินผลวิชาโครงงาน ปวช.3 และ ปวส.2 

24. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

กลยุทธ์ที่ 1.2  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพและชมรมวิชาชีพ 

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

4. โครงการส่งเสริมการนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบ

อาชีพและการดํารงชีวิต 

5. โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร 

6. โครงการกิจกรรมส่งแสริมทักษะด้านดนตรี สุนทรียภาพและกีฬานันทนาการ 

7. โครงการรักปลอดภัย SEFE SEX 

8. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา (LVC perfect) 

9. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

10. โครงการจัดหาคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

11. โครงการพิธีไหว้ครู 

12. โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 

13. โครงการวันแม่แห่งชาติ 

14. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 

15. โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

16. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 

17. โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก 

18. โครงการต้ังธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) 

19. โครงการรับใบประกาศนียบัตร 
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20. โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันรางวัล

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

21. โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาที่สร้างช่ือเสียงให้กับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาลําปาง 

22. โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

23. โครงการเลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพฯ และคณะกรรมการดําเนินงาน

องค์การวิชาชีพฯ 

24. โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินหน่วยงานมาตรฐานดีเด่น องค์การ

นักวิชาชีพฯ 

25. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ  

26. โครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ 

27. โครงการมุทิตาจิต จากใจศิษย์แด่ครูเกษียณ 

28. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา 

29. โครงการติดตาม และประเมินผลผู้สําเร็จการศึกษา 

30. โครงการฝึกอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 

31. โครงการลดปัญหาออกกลางคัน และการเย่ียมบ้าน 

32. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 

33. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 

34. โครงการสมบูรณ์ชนคนพันธ์ุ R (P Project) 

35. โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร 

36. โครงการ 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน 

37. โครงการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยของ

บุหรี่และยาเสพติด (No Drugs and Self Defense for Gen R) 

38. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
สมรรถนะ และความก้าวหน้า ทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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1. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของครูและบุคลากร 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของครูและบุคลากร 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากร 

4. โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

5. โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากร 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของครูและ

บุคลากร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
1. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

2. โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการบริหารองค์กร 

4. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูค่วามเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

5. โครงการยกระดับสถานศึกษา ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพ 

6. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

7. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

8. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 

9. โครงการสถานศึกษาพระราชทาน 

10. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
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1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียน

การสอน 

2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ

บริหารจัดการ 

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอปุกรณ์การศึกษาด้านเทคโนโลยี 

4. โครงการบํารุงรักษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                
ด้านวิชาชีพ เพิ่มความเชื่อม่ันของสังคม 

กลยุทธ์ที่ 4.1 การขยายความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา                  
ด้านวิชาชีพ 

1. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

2. โครงการความร่วมมือกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 

3. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักศึกษาฝึกงานและ             

ฝึกประสบการณ์ 

4. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและครูกับสถานศึกษาต่างประเทศ 

5. โครงการความร่วมมือครูสอนภาษาต่างประเทศกับสถานศกึษาต่างประเทศ

และองค์กรระหว่างประเทศ 

6. โครงการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสําหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

7. โครงการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

8. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 

9. โครงการแนะแนวการศึกษาด้านวิชาชีพเชิงรุก (แนะแนวสญัจร) 

10. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 

11. โครงการสร้างเครือข่ายวิชาการ 

12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสตูร และแผนการเรียนระหว่าง

สถานศึกษา รว่มกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาน

ประกอบการ 
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13. โครงการตรวจเย่ียมและประเมินมาตรฐานการฝึกอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี  

14. โครงการจัดทําแผนฝึกอาชีพในสถานประกอบการระบบอาชีวศึกษาระบบ               

ทวิภาคี 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การขยายความร่วมมือทุกภาคส่วนในด้านการบริการชุมชน และสังคม 
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพชมรมผู้ปกครองและครู และชมรมศิษย์เก่า 

2. โครงการความร่วมมือสานพลงัภาคประชารัฐ 

3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสําหรับประชาชน 

4. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

5. โครงการตามภารกิจของงาน (Meracle Projects) กิจกรรมสอน 108 อาชีพ  

6. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 



คณะผู้จัดทํา 
 
1. นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศกึษาลําปาง 
2. ว่าที่ร้อยตรนีครินทร์ สนมฉ่ํา รองผูอ้ํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกลุ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่ง 
  รองผูอ้ํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
4. นายภักด ี ศรีอรุณ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่ง 
  รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวิชาการ 
5. นายไตรสิทธ์ิ สิงหภิวัฒน์ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งรองผู้อํานวยการ 
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
6. นายชัยวัฒน์ วงศ์โท๊ะ ครูชํานาญการพิเศษ 
7. นายพงษ์ศักดิ ์ ทองเลียบ ครูชํานาญการพิเศษ 
8. นางสาวฉันทนา หอมขจร ครูชํานาญการพิเศษ 
9. นายเอกพล ไชยพรหม ครูชํานาญการพิเศษ 
10. นางมายูร รัตนบุรุษ ครูชํานาญการ 
11. นายวิชาญ จุดศรี ครูชํานาญการ 
12. นางสาวอยัยกรณ์ พันธ์ุจินา ครู  
13. นางนิตยา หลวงจันทร์ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
14. นางเสาวนีย์ บุญเฉลมิ ครูชํานาญการ 
15. นางสาวศริิรัตน์ จันทร์เกล้ียง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
16. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
17. หัวหน้าแผนกวิชา 
18. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศกึษาลําปาง 
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