
ยทุธศาสตร์ “2555” กระทรวงศึกษาธิการ
ดา้นการอาชีวศึกษา

29 สงิหาคม 2554

โดย

ดร.ศศธิารา พิชัยชาญณรงค์
เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



วิสยัทศัน์ ภารกจิ เป้าหมาย กระทรวงศึกษาธกิาร

วิสยัทศัน์

ภายในปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นองคก์รหลกัทีท่รงประสิทธิภาพในการผลิตและ
พฒันาทรพัยากรบุคลากรของชาติ เพือ่ความเป็นอยู่ทีด่ี สรา้งความมัง่คัง่ทางดา้นเศรษฐกิจและ

ความมัน่คงทางและสงัคมใหก้บัประเทศ ดว้ยฐานความรู ้ ความคิดสรา้งสรรค ์และศกัยภาพของประเทศ

ภารกิจ

พฒันา ยกระดบั และจัดการศึกษาเพือ่เพิม่ศกัยภาพ และขีดความสามารถใหป้ระชาชนไดม้ีอาชีพ

ทีส่ามารถสรา้งรายไดที้ม่ ัง่คัง่และมัน่คง เพือ่เป็นบุคลากรทีม่วิีนยั เป่ียมไปดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตส านกึความรบัผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคม

เป้าหมาย

ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้ นที ่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ 
ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก



ยุทธศาสตร์ 2555 กระทรวงศึกษาธกิาร

ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี
กระทรวงศึกษาธกิารจะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพ้ืนที่

ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภมูภิาคหลักของโลก

2 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี
5 ศกัยภาพของพ้ืนที่

5 กลุ่มอาชีพใหม่

5 ภมูิภาคหลักของโลก



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธกิาร

ภายใต้แผนบริหารราชการแผ่นดนิ

1. การสรา้งโอกาสทางการศึกษา

• 1 ทนุ 1 อ ำเภอ, กองทนุตัง้ตวัได ้
2. พฒันาครู    ขบวนการผลิต  การขาดแคลนครู  มาตรฐานครู  มาตรฐานความกา้วหนา้

• การขาดแคลนคร,ู มาตรฐานคร,ู พัฒนาขีดความสามารถ

3. การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 

• Tablet  (เช่ือมโยงการเรียนประถม มัธยม อาชีวะ อุดมศกึษา), Fix it Center
4. พฒันาองคค์วามรูแ้ละการวิจัย

• Cyberhome, คุณภาพของหลักสตูร, 5 กลุ่มอาชีพแต่ละระดับ, IT 
5. การพฒันาศกัยภาพทางการศึกษา  แหล่งเรียนรูต้ามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

• แหล่งเรียนรู้ , ตามกลุ่มอาชีพ, เป็นเลิศ

6. การส่งเสริมการมีงานท า

• ศนูย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

7. การเตรียมการเขา้สู่ประชาคมโลก  อาเซียนตามภูมิภาคต่างๆ

• AEC, อาเซียน, ภมูิภาค
8. การบริหารจัดการกลยทุธ ์

• (การบริหารงานเช่ือมโยงระหว่างส่วนกลางและภมูิภาค กลุ่มจังหวัด) แผนและการบริหารจัดการ, กองทุน

9. การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ



ประเดน็นโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555

นโยบายที่ 1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก

นโยบายที่ 2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

นโยบายที่ 3. นโยบายเศรษฐกจิ

นโยบายที่ 4. นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่ 5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

นโยบายที่ 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

นโยบายที่ 7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ

นโยบายที่ 8. นโยบายการบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดี



นโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบั สอศ.

นโยบายที่ 4 นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายการศึกษา     (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก : ศธ./ทก./รง./กต.)

„ เร่งพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูข้องสงัคมไทย 

„ สรา้งโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสงัคมไทย 
„ ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเ้ป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแทจ้ริง 
„ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
„ เร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาใหท้ดัเทียมกบันานาชาติ 

„ สนบัสนุนการวิจัยและพฒันาเพื่อสรา้งทุนปัญญาของชาติ 

„ เพิม่ขีดความสามารถของทรพัยากรมนุษยเ์พือ่รองรบัการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

นโยบายแรงงาน      (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก : รง./อก./สธ./ศธ.)

„ เร่งยกระดบัแรงงานไรฝี้มือใหเ้ป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือใหเ้ป็นแรงงานมีฝีมือ 
„ เตรียมการรองรบัการเปิดการเคลือ่นยา้ยแรงงานเสรีภายใตป้ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 



นโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบั สอศ.

นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวิจัย และนวตักรรม

    (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก : วท./ศธ./วช./ทก.)

„ เร่งพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็นสงัคมท่ีอยู่บนพ้ืนฐานขององคค์วามรู ้

„ เร่งสรา้งนกัวิทยาศาสตร ์นกัวิจยั และครูวิทยาศาสตรใ์หเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ

„ สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชน

„ จดัระบบบริหารงานวิจยัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูง

„ ส่งเสริมการใชข้อ้มูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ



ยุทธศาสตร์ 2555 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

วิสยัทศัน์

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นผู้น าในการจัดการศกึษาสายอาชีพ 

เพ่ือเป็นพลังขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ และสงัคม  

เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และภมูภิาค 



ยุทธศาสตร์ 2555 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

พันธกจิ

1. จัด ส่งเสริมและพฒันาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพใหม้คุีณภาพและไดม้าตรฐาน

2. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานก าลงัคนสายอาชีพเขา้สู่สากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทัว่ถึง ต่อเนือ่ง เสมอภาค และเป็นธรรม 

4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดบัฝีมือ เทคนคิ และเทคโนโลยี 

    ของประเทศ    

5. สรา้งเครือข่ายความร่วมมือใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

    วิชาชีพ

6. วิจัย  สรา้งนวตักรรม  จัดการองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. ส่งเสริม/พฒันา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพือ่ความเป็นเลิศ มัน่คง และ กา้วหนา้ในวิชาชีพ



1. ดา้นกลุ่มอาชีพ 

- หลักสตูร และกระบวนการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา มีความสอดคล้องและรองรับต่อ 5 

กลุ่มอาชีพใหม่  5 ศักยภาพพ้ืนที่ และการแข่งขันใน 5 ภมูิภาค 

2. ดา้นผูเ้รียน

- ก าลังคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ  มีงานท า และก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 

- ผู้ส าเรจ็อาชีวศึกษามีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือมีความพร้อมในการ

ประกอบอาชีพเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี 

3. ดา้นสถานศึกษา

- สถานศึกษามีคุณภาพสงู มีความเป็นเลิศ สอดคล้องกบัศักยภาพของพ้ืนที่ และภมูิภาค 

- สถานศึกษาเป็นศูนย์อบรมอาชีวศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชน  และฐานการเรียนรู้ ด้าน

อาชีพที่เช่ือมโยงกบัทุกระดับการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal) ของ สอศ.
ที่จะด าเนนิการให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ 2555 ของศธ.



4. ดา้นวิจยั และการจดัการองคค์วามรู ้

- การวิจัยอาชีวศึกษาเน้นเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือการพัฒนานวัตกรรม ต่อยอด

อาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่การน าไปใช้  และการบริหารจัดการเชิงพาณชิย์ 

- ประชาชน ชุมชน สงัคม ได้รับองค์ความรู้อาชีวศึกษา 

5. ดา้นบริหารจดัการ

- การบริหารจัดการใหม่ที่เหมาะสมกบัการจัดอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์ 2555 

6. ดา้นครู และบุคลากรอาชีวศึกษา 

- ปัญหาการขาดแคลนครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

- ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ มาตรฐาน และ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการเร่ง ยกระดบัคุณภาพในการพัฒนาครู และ

บุคลากรอาชีวศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goal) ของ สอศ.
ที่จะด าเนนิการให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ 2555 ของศธ. (ต่อ)



แผนยุทธศาสตร์ สอศ.2555

I: แผนการผลิต
และพฒันา

ก าลงัคน

อาชีวศึกษา

II : แผนการ
จดัการ

องคค์วามรู ้

อาชีวศึกษา

มุ่งผลิตและพฒันา Skill Worker 
• ก าลงัคนอาชีวศึกษาเพียงพอและสอดคลอ้งต่อความตอ้งการในประเทศ

• ยกระดบัมาตรฐานเพือ่ส่งเสริมและส่งออกสู่ภูมิภาคหลกัของโลก

• ใหค้วามส าคญัทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ศึกษาแนวทางการผลิตและพฒันา

ก าลงัคนใหต้อบสนองภาคการผลิตและบริการ ต่อสาขาทีเ่ป็นความตอ้งการ และขาดแคลน

• ส่งเสริมการเชือ่มโยงการผลิตและพฒันาก าลงัคนร่วมกนัระหว่างสถานศึกษา และผูป้ระกอบการในตลาดแรงงาน

ใหค้วามส าคญักบั Area-Based Development 
• แผนการผลิตและพฒันาก าลงัคนตอบสนองต่อ

จุดมุ่งเนน้ของแผนยุทธศาสตรข์องจังหวดั/  กลุ่ม
จังหวดั

• สะทอ้น“ความตอ้งการและศกัยภาพของพื้ นที”่ 
และผลิต/พฒันาก าลงัคนใหส้อดรบั

• ส่งเสริมการเขา้ไปมีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์

จังหวดั/กลุ่มจังหวดั
• บูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายการศึกษา

และการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน

เครือ่งมือการบริหารและการใหบ้ริการ

R-Business / R-cheewa Dummy Company / ศูนย์ฝึกอาชีพเพ่ือชุมชน / Fix-it Center / Fix-it Delivery
eDLTV R-Radio R-Network สื่อออนไลน์ และ Mobile Message / R-Cheewa Dashboard / National Vocational Qualification
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ V-Net / การประกนัคุณภาพการศึกษา

แผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบติัราชการ

5 กลุ่มหลกัสูตร
•1.กลุ่มหลักสูตรใหม่ ด้านเกษตรกรรม

•2.กลุ่มหลักสูตรใหม่ ด้านอุตสาหกรรม

•3.กลุ่มหลักสูตรใหม่ ด้านพาณิชยกรรม

•4.กลุ่มหลักสูตรใหม่ ด้านความคิดสร้างสรรค์

 (ดนตรี/ถ่ายภาพ/ภาพยนต์/อญัมณ/ีเสื้อผ้าเครือ่งแต่งกาย/

ออกแบบ Multimedia/มารยาทและพิธกีาร (Etiquette)/ 
Event Management)
•5.กลุ่มหลักสูตรใหม่ ด้านอ านวยการและอาชีพ
เฉพาะทาง

(ท่องเทีย่ว/โรงแรม/อาหาร)

➡ แบ่งกลุ่มอาชีพ

➡ จัดท าองคค์วามรู ้วิชาการของอาชีพ ทกัษะและ

      สมรรถนะทีจ่ าเป็นต่ออาชีพ

➡ ปรบัหลกัสูตรการศึกษาสายอาชีพ

➡ จดัท าเสน้ทางสายอาชีพ
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ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

4.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายรัฐบาล ข้อ 4.1.2
              สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมใหเ้กิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรยีนรู้ รวมทั้งชนกลุ่ม
น้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รบัการดูแลอย่างมปีระสิทธิภาพทัง้แมแ่ละเด็ก สนับสนุนการ
จัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทยีบโอนวุฒิ
การศึกษาส าหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแมบ่้าน จัดใหม้ีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยาย
โอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา 
              นอกจากน้ี จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี 
“โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใชค้ืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตวัได้ พักช าระหนี้
แก่ผู้เป็นหน้ีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการช าระหนีเ้ป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรบัปรงุระบบการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดบัใหเ้อื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคดัเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธภิาพและเป็นธรรม ด าเนิน “โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน” เพื่อเปดิโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรยีนต่อ
ต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุง่ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรูแ้ละการศกึษาตลอดชีวิต

โครงการ Flagship
1. การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
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4.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายรัฐบาล ข้อ 4.1.3

              ปฏิรปูครู ยกฐานะครูให้เปน็วิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรปูระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ 
สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วชิาชีพครู ปรับปรุงระบบเงนิเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า
ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวดัสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แกป้ัญหาหนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้และการปรับโครงสรา้งหนีต้ามนโยบาย
แก้ปญัหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใชใ้นการกระจายครู ขจดัปญัหาการขาดแคลนครูในสาระวิชา
หลัก เช่น คณติศาสตร ์วิทยาศาสตร์ และภาษา

โครงการ Flagship : 
2. พัฒนาครู ขบวนการผลิต  การขาดแคลนครู  มาตรฐานครู  มาตรฐานความก้าวหน้า
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4.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายรัฐบาล ข้อ 4.1.1 
    เร่งพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยการปฏิรปูระบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วยการยกระดับองคค์วามรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติทีบ่รรจุ
ความรู้ทีก่้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เปน็สากลและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน สง่เสริมการอ่าน พรอ้มทั้งส่งเสริมการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน จัดให้มี
ระบบการจัดการความรู ้ปฏิรปูหลกัสูตรการศึกษาทกุระดบัให้รองรบัการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปน็ท้องถิ่นและความเป็นไทย เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของการศกึษาทกุระดบัชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดบัชาตแิละนานาชาติ ขจัดความไมรู่้หนังสอืให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอ
ในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรยีนและสถาบันอาชีวศกึษาคณุภาพสูงในทกุพื้นที่ พฒันามหาวิทยาลัยเข้าสูร่ะดบัโลก พฒันาระบบการศึกษาให้ผูเ้รยีนมีความรูคู้ค่ณุธรรมมุ่งการสร้าง
จริยธรรมในระดบัปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนกัในสิทธแิละหน้าทีค่วามเสมอภาค และด าเนนิการให้การศกึษาเป็นพื้นฐานของสงัคมประชาธปิไตยทีแ่ท้จริง ปรับปรุง
โครงสร้างระบบบริหารการศกึษาโดยการกระจายอ านาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบรูณ์โดยเริ่มจากพืน้ที่ที่มีความพรอ้ม

นโยบายรัฐบาล ข้อ 4.1.4 
       จัดการศกึษาขัน้อดุมศกึษาและอาชีวศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม 
และสนบัสนุนการสร้างรายไดร้ะหว่างเรียน และสนบัสนนุให้ผู้ส าเร็จการศกึษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกบัสถานศกึษา ส่งเสริมให้มีศูนยอ์บรม
อาชีวศกึษาเพื่อใหน้ักเรียน นักศกึษา และประชาชนสามารถเรยีนรู้หาประสบการณ์กอ่นไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศกึษาด าเนินการร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละ
อาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศนูย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพื่อฝกึฝนช่างฝีมือและการสร้างทกัษะในการใหบ้ริการแกป่ระชาชน ทั้งนี ้จะด าเนินการร่วมกบัภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพือ่
ส่งเสริมการศกึษาในสายอาชีวศกึษาให้เป็นที่ยอมรบัและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ

นโยบายรัฐบาล ข้อ 4.1.6
        สนับสนุนการวิจัยและพฒันาเพือ่สร้างทุนปญัญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเปน็มหาวิทยาลัยวิจัยระดบัโลก ระดมสรรพก าลังเพื่อพฒันาระบบเครอืข่าย
การวิจัยแห่งชาติเพือ่สร้างทนุทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันใหป้ระเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยเีพือ่น าไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
จัดตั้งศูนยค์วามเปน็เลศิเพือ่การวิจัยส าหรบัสาขาวิชาที่จ าเป็น พฒันาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพนัธอ์ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่าง
องค์กรบริหารงานวิจัยกบัสถาบันอุดมศึกษา

โครงการ Flagship : 3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน / 4. พัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย / 5. การพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษา  แหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มอาชพีต่าง ๆ / 6. การส่งเสริมการมีงานท า
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4.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายรัฐบาล ข้อ 4.1.7

         เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปดิเสรีประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา ในการวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคณุภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของ
ภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ รบัรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการ
จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทกุอุตสาหกรรม

โครงการ Flagship : 
7. การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมโลก  อาเซียนตามภูมิภาคต่างๆ
8. การบริหารจัดการกลยุทธ์ 
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4.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายรัฐบาล ข้อ 4.1.5

          เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับ
คุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาตเิพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือขา่ยสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม”  ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียน ทุก
ระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทศัน์ เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน า
ร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งด าเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถ
ด าเนินการตาม   ภารกิจได้

โครงการ Flagship : 
9. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ


