
การวิเคราะห์นโยบายสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ

และจุดเน้นการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



นโยบาย

รัฐบาลดา้น

การศึกษา 

ยุทธศาสตรช์าต ิ

20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิฉบับที่ 12 

นโยบาย

กระทรวงศกึษาธิการ  
(รมว.ศธ.ดาวพ์งษ์ รัตนสวุรรณ)













โครงสรา้งการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ

พัฒนาคน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันลดความเหลื่อมล  า

ยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy)

๑. ธรรมาภบิาล  ๒. นวัตกรรมและผลิตภาพ  ๓. ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ ๔. มีส่วนร่วมในความม่ังคั่ง

๗ ตัวขับเคลือ่น (Value Driver)

๑. ยกระดบันวัตกรรมและผลิตภาพ

๒. ส่งเสริม SMEs & Start Up

๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ Mice

๔. ส่งเสริมการส่งออกและการลงทนุในต่างประเทศ

๕. พัฒนา Cluster ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S-curve

๖. พัฒนาเกษตรสมัยใหม่

๗. การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ

๕ ปัจจยัสนบัสนนุ (Enable Factor)

๑. การดึงดูดการลงทนุและการพัฒนาโครงสร้าง

พื นฐานของประเทศ

๒. การยกระดับคณุภาพวิชาชีพ

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

๔. การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ

๕. การศึกษาขั นพื นฐานและการพัฒนาผู้น า

มติ ครม. เห็นชอบในหลกัการก าหนด ๑๐ อุตสาหกรรมเพือ่เปน็กลไกหลกั

ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต

๑. การต่อยอดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ๕ กลุ่ม 

(๑) ยานยนต์แห่งอนาคต (๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

(๓) ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

(๔)  เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ  

(๕) อาหารแห่งอนาคต 

๒. เพ่ิมเติมในอีก ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่  

(๑) หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม (๒) ขนส่งและการบิน 

(๓) พลังงานและเคมีชีวภาพ    (๔) อุตสาหกรรมดิจิทัล

(๕) การแพทย์และสุขภาพ



๑. ภายใน ๑ ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

(โอกาสการเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพ)

๒. ภายใน ๕ ปี ให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่

๓. ภายใน ๑ ปี จะท าให้ครูครบเกณฑ์ 

ภายใน ๒ ปี จะท าให้มีครูประจ าชั นครบทุกห้อง

ภายใน ๕-๑๐ ปี จะท าให้ครูตรงสาขา

๔. ภายใน ๒ ปี จะท าให้เด็กเรียนท่องจ าในสิ่งที่ควรจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิด  

วิเคราะห์  แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกโรงเรยีน  

(ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อการประกอบอาชีพ)

๕. ภายใน ๕ ปี จะท าให้มีการสอน STEM Education 

ครบทุกโรงเรียน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ



๖. ภายใน ๓ ปี จะยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียน

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันได้

๗. ภายในปี ๒๕๖๐ ปรับระบบการสอน ONET 

ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัด

การศึกษา (อาชีวะ VNET และประเมินสมรรถนะ)

๘. ภายใน ๑๐ ปี ผลิตก าลังคนให้ตรงกับ

ความต้องการของประเทศ

๙. ผลิตคนดีออกสู่สังคม

๑๐. ภายใน ๑๐ ปี ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั งหมด

๑๑. แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)



๑. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

๒. ม.๔๔ แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท

๓. ม.๔๔ รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน

๔. กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ.

๕. ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

(เฉพาะทาง)

๖. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

(รวมอาชีวะอาเซียน)

๗. ทวิภาคี 

๘. ทวิศึกษา

๙. ทวิวุฒิ 

๑๐. ภาษาต่างประเทศ 3R8C

ส่วนเพิม่เตมิเฉพาะอาชีวศึกษา



๑๑. Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา

๑๒. แนะน าวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้

๑๓. สร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนระดับจังหวัด/พื นที่ 

(กศจ. อศจ.)

๑๔. สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

Re-branding

Excellent Model School

Database of  Supply and Demand

Standard and Certification Center

๑๕. สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญ 

และสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีในทุกสังกัดทั ง 

สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ.

๑๖. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื นที่

๑๗.วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์

ส่วนเพิม่เตมิเฉพาะอาชีวศึกษา (ต่อ)







สรุปประมวลนโยบายการจดัอาชีวศกึษาทกุระดับ

เพื่อการขับเคลือ่นสู่การปฏบิัติ

ในสถาบันการอาชวีศกึษาและสถานศึกษา



ผู้ส าเรจ็อาชวีศกึษามคีณุภาพและปรมิาณเพยีงพอ 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ การพฒันาประเทศ 

และความสามารถในการแขง่ขนัในระดบัสากล

หลักสตูร

และกระบวน

การเรยีน

การสอน 

การวดัผล

ประเมนิผล

ผลิต พัฒนา

ครู 

คณาจารย์ 

และบคุลากร

ทางการ

ศึกษา

ผลิต พัฒนา

ก าลังคน

รวมทั ง

งานวจิยั

ที่สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ

ของการพฒันา

ประเทศ

ขยายโอกาสทาง

การศกึษา การ

เข้าถงึบรกิาร

ทางการศกึษา

และ

การเรยีนรูอ้ย่าง

ต่อเนือ่งตลอด

ชีวิต

ส่งเสรมิ

และพฒันา

ระบบ

เทคโนโลยี

ดิจิทัล

เพื่อการศกึษา

พัฒนาระบบ

บริหารจดัการ

และสง่เสรมิให้

ทุกภาคสว่นมี

ส่วนรว่มในการ

จัดการศกึษา

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ตอบโจทย์บรบิททีเ่ปลีย่นแปลงคุณภาพ เท่าเทยีม เข้าถงึการศกึษา ประสทิธภิาพ

เป้าหมาย

หลักการ

กรอบแนวทาง



• การจดัหลกัสตูรฐานสมรรถนะ

แบบมสีว่นรว่ม และกระบวนการ

เรียนการสอนให้สอดคลอ้ง

นโยบายประเทศไทย ๔.๐

• ภาษาตา่งประเทศ

• ความเปน็พลเมอืงด ีมีคุณธรรม

• ทวภิาคี

• การเปน็ผูป้ระกอบการ

• วัดและประเมนิผลตามสภาพจรงิ

และการประเมนิสมรรถนะผูส้ าเรจ็ตาม

มาตรฐานอาชพี

หลักสูตร

และกระบวน

การเรยีน

การสอน 

การวัดผล

ประเมนิผล

๑

ประเดน็หลกั เน้นคุณภาพในระดบัหอ้งเรียน



หลักสูตร

และกระบวน

การเรยีน

การสอน 

การวัดผล

ประเมนิผล

๑

• การพฒันาคนตลอดชว่งชวีติ

• ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้

• STEM Education

• ส่งเสรมิการอา่นออกเขยีนได้

• หลักสตูรและกระบวนการเรยีนรู้

• การคดิวเิคราะห ์ทักษะ ๓R๘C

• ภาษาตา่งประเทศ

• พัฒนาทกัษะการเปน็ผูป้ระกอบการ

• โครงการสถานศกึษาคณุธรรม

คุณธรรม จริยธรรม และความเปน็พลเมอืงด ี 

ค่านยิมและจติส านกึทีด่ ีทะนบุ ารงุและอปุถมัภพ์ระพทุธศาสนา และ

ศาสนาอืน่  ๆอนุรกัษ์ ฟื้นฟ ูและเผยแพรม่รดกทางวฒันธรรม

• ธนาคารขยะ

ประเดน็ย่อย



หลักสูตร

และกระบวน

การเรยีน

การสอน 

การวัดผล

ประเมนิผล

๑

• พัฒนาระบบการสอบ V-NET ให้ได้มาตรฐาน

• พัฒนารปูแบบหนงัสอืใหเ้หมาะสมกบัยคุ Thailand ๔.๐

• การสอนทางไกล DLIT/DLTVและโครงการพระราชด าริ

• พัฒนาครแูนวใหมด่ว้ยนวตักรรมการศกึษาชั นเรยีน

(Lesson Study) และวธิกีารแบบเปดิ (Open Approach)

ให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการครใูนศตวรรษที ่๒๑

• พัฒนาครแูนวใหมเ่พือ่ปลกูฝงัเยาวชนให้เปน็

พลเมอืงดี วินัยเดน่ คนด ีมีวนิยั รักภมูใิจในชาติ

สามารถเชีย่วชาญตามความถนดั มีความรบัผดิชอบ

ต่อครอบครวั ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ด้วยการจดัการ STAR ATEMS

• พัฒนาระบบประเมนิและประกนัคณุภาพ

• พัฒนาระบบการนเิทศ

ประเดน็ยอ่ย



ผลิต 

พัฒนาคร ู

คณาจารย์ 

และ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา

๒

ประเด็นหลกั

• แก้ปัญหาขาดแคลนครวูชิาชพี

• ครูมืออาชพี และผู้บริหารมอือาชพี

• ยกระดบังานแนะแนวการศึกษาเพือ่อาชพี

• ใบประกอบวชิาชพีครอูาชวีะ

• วิทยฐานะเฉพาะ (อาชวีศกึษา)

• การพฒันาทกัษะอาชพี
• TVET TEPE Online

• พัฒนาครใูนสถานประกอบการ

• พัฒนาครฝูึกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี)

• พัฒนาครนูเิทศอาชวีศึกษาทวภิาคี

• เครือขา่ยครอูาชวีศกึษา เครือขา่ยผู้บรหิาร

เพียงพอ ครบกลุ่ม ตรงสาขา พัฒนาต่อเนื่อง 



ผลิต 

พัฒนาคร ู

คณาจารย์ 

และ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา

๒

• จัดท าแผนอตัราก าลังลว่งหนา้ ๑๐ ปี

• พัฒนาหลักสตูรผลติครอูาชวีศกึษารว่มกับสถาบัน

ผลิตครู

• การเข้าสูต่ าแหนง่ผู้บรหิารสถานศกึษา ครู 

และบุคลากรอาชวีศกึษา

• เร่งแกป้ัญหาความขาดแคลนครู

• ส่งเสรมิใหค้รใูชศ้กัยภาพ ในการสอนและการฝึก

ทักษะอาชพีอย่างเตม็ที่

• ประเมนิสมรรถนะครเูพือ่การพฒันา

• พัฒนาคร ูครูฝึก ครูนิเทศ โดยใชภ้มูภิาคเปน็ฐาน

• Boot Camp

• TVET TEPE Online

• สร้างระบบแนะแนวและแบบทดสอบความถนดั

• ปรับระบบการไดม้าซึง่วทิยฐานะ

• ปรับการจา้งลกูจา้งแบบจา้งเหมาบรกิารและ

พนกังานราชการใหต้รงตามความตอ้งการของพื นที่

• สร้างขวญัก าลงัใจซอ่ม บ้านพักคร ู

ประเดน็ย่อย



ผลิต พัฒนา

ก าลังคน

รวมทั ง

งานวจิยั

ที่สอดคลอ้ง

กับความ

ต้องการของ

การพฒันา

ประเทศ

๓

ประเดน็หลกั

• ค่านยิมอาชวีศกึษา แก้ปญัหาทะเลาะววิาท 

รับนอ้งใหม่

• การผลติและพฒันาก าลงัคนรองรบันโยบาย

ประเทศไทย ๔.๐ (นักเทคโนโลย/ีนวตักรรม)

• ความรว่มมอืภาครฐัและเอกชนทั งระบบ

(จัดการศกึษาแบบมสีว่นรว่ม)

• กรอ. อ.กรอ. อศ.

• สานพลงัประชารฐั

• วิจัยและใชป้ระโยชน์

ครอบคลุมกลุ่มเปา้หมาย ปริมาณเพียงพอ คุณภาพ

มาตรฐานสากล  ภายใต้การมีสว่นร่วมเครอืข่าย



ผลิต พัฒนา

ก าลังคน

รวมทั ง

งานวจิยั

ที่สอดคลอ้ง

กับความ

ต้องการของ

การพฒันา

ประเทศ

๓
• เพิ่มปริมาณผู้เรยีนและทวศิกึษา

• ม. ๔๔ แก้ปัญหาทะเลาะววิาท

• เตรียมความพรอ้มก าลังคนในยุคประเทศไทย ๔.๐

• ส่งเสริมความรว่มมือสถานศกึษาอาชวีศกึษารฐัและเอกชนสรา้งความ

ร่วมมอืผลติก าลงัคนระดบัจงัหวดั/พื นที่ (กศจ. อศจ.)สรา้งความยดืหยุน่ระหวา่ง

สถานศกึษาภาครฐัและเอกชนในพื นที่

• ส่งเสริมใหส้ถานประกอบการรว่มจดัอาชวีศกึษา กรอ.อศ. /

อ.กรอ.อศ.

• พัฒนาระบบการศกึษาแบบยดืหยุ่น สอศ. สกอ.

• ทวิภาคี

• ทวิวุฒิ 

• จัดการศกึษาอาชวีศกึษาสู่มาตรฐานสากล รองรบัการเตรยีมก าลงัคน 

APEC (ความร่วมมอืตา่งประเทศ) 

ประเดน็ย่อย



• อาชวีศึกษาเปน็เลศิ (Re-profile) ทบทวนบทบาทสถานศึกษา

ส่งเสรมิอาชวีศึกษาใหม้คีวามเปน็เลศิเฉพาะดา้น(เฉพาะทาง)

• สานพลงัประชารฐัดา้นการยกระดบัคณุภาพวชิาชพี

- Re-branding

- Database of Supply and Demand

- Excellent  Model  School

- Standard and Certification Center

• การจดัการศกึษาในเขตเศรษฐกจิพิเศษ

• ส่งเสรมิงานวจิยั นวัตกรรม

วิจัยนโยบาย (อาชวีศึกษา)

ผลิต พัฒนา

ก าลังคน

รวมทั ง

งานวจิยั

ที่สอดคลอ้ง

กับความ

ต้องการของ

การพฒันา

ประเทศ

๓

ประเดน็ย่อย



ขยายโอกาส

ทางการศกึษา 

การเขา้ถงึ

บริการ

ทางการศกึษา

และ

การเรยีนรู้

อย่างตอ่เนือ่ง

ตลอดชวีติ

๔

ประเด็นหลกั

• ดึงนักเรยีนที่หลุดออกจากระบบการศกึษา

กลบัเขา้เรยีน/ฝกึอบรมวชิาชพี

• อาชีวะทกุชว่งวยั

• อาชีวะตลอดชวีติ

• เตรียมอาชวีะมัธยมต้น (Pre. VEd.)

อาชีวะเพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง



ขยายโอกาส

ทางการศกึษา 

การเขา้ถงึ

บริการ

ทางการศกึษา

และ

การเรยีนรู้

อย่างตอ่เนือ่ง

ตลอดชวีติ

๔
 สร้างโอกาสใหท้กุคนไดเ้ขา้ถงึคณุภาพ

อาชีวศกึษาอยา่งเทา่เทยีม

แก้ปัญหา/พฒันาสถานศกึษาขนาดเลก็ (รัฐ)

แก้ปัญหา/พฒันาสถานศกึษาเอกชน

ขนาดเลก็ทีป่ระสบปัญหากิจการ (เอกชน)

 แก้ปัญหาเดก็ตกหล่น

 เพิ่มหลักสตูรเตรยีมอาชวีศกึษา (Pre. Ved.)

(กรณีศึกษาความเปน็ไปได้)

 ศูนย์เศรษฐกจิพอเพยีง ศูนย์การเรยีนรู้

ตลอดชวีติ ศูนย์ฝึกอาชพีชมุชน

ประเดน็ยอ่ย



ส่งเสริม

และพฒันา

ระบบ

เทคโนโลยี

ดิจิทัล

เพื่อ

การศึกษา

๕

• บูรณาการเครอืขา่ย ICT

• บูรณาการ Content

• บูรณาการสือ่

• ศูนย์ดิจิทลัชมุชน

• การใช ้ICTเพื่อการจดัการ

เรียนการสอนและการบรหิาร

จัดการ

ประเดน็หลกั

ประเดน็ยอ่ย



ประเดน็หลกั

พัฒนาระบบ

บริหาร

จัดการและ

ส่งเสริมให้

ทุกภาคส่วน

มีส่วนรว่มใน

การจัด

การศึกษา

๖ • ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน

• การพัฒนาบรหิารจดัการให้มคีณุภาพ

• การมีสว่นรว่มและการสรา้งเครอืขา่ย

• ธรรมาภบิาลการบรหิารจดัการ

• ระบบงบประมาณ

ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล



พัฒนาระบบ

บริหาร

จัดการและ

ส่งเสริมให้

ทุกภาคส่วน

มีส่วนรว่มใน

การจัด

การศึกษา

๖

• แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔

• แผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี

• Road Map กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ ๑ ปี ๕ ปี และ ๑๕ ปี

• แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าป ี๒๕๖๑ (แผนค าขอ)

• พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

• การรับนกัศึกษาปกีารศึกษา ๒๕๖๐

• สร้างค่านยิมอาชีวศึกษา

• การลดปัญหาออกกลางคันในสถานศึกษาอาชวีะ

รัฐและเอกชน

• การบริหารงานส่วนภมูิภาค 

(ให้ภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดการศึกษาและเน้นการ

กระจายอ านาจ)

ประเดน็ยอ่ย



พัฒนาระบบ

บริหาร

จัดการและ

ส่งเสริมให้

ทุกภาคส่วน

มีส่วนรว่มใน

การจัด

การศึกษา

๖
• รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน

(การจัดระบบบริหารจัดการ อาชีวศึกษาเอกชน)

• ปรับค่าใช้จ่ายรายหัว

ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา

• ก าหนดตัวชี วัดการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา

• ปรับกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบนพื นฐาน

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

• ธรรมาภิบาลการในการบริหารจัดการ

• เผยแพร่ภาพลักษณ์และกิจกรรมองค์กร

• สนับสนุนในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต.

ประเดน็ยอ่ย



หลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่ทันสมัย 

สอดคล้องกับความ

ต้องการ
(นโยบาย 

ประเทศไทย ๔.๐)

นักเรียนก่อนเข้าสู่

อาชีวศึกษา

• รู้โลกอาชีพ

• สมัครเรียนตาม

ความสนใจ

• เข้าใจอาชีว

ศึกษาทวิภาคี

• ผู้ปกครองยนิดี

สนับสนุน

• ครูใช้นวัตกรรมการสอนทันสมัย

• ครูฝึกในสถานประกอบการดูแลและสอนงาน

อย่างใกล้ชิด

• ห้องเรียน ๔.๐ 

• คุณภาพห้องปฏิบัติการ 

• คุณภาพสถานประกอบการ

•ภาพลักษณ์/ค่านิยม

วัดผล

ตามสภาพจริง 

ประเมินมาตรฐาน

สมรรถนะเมื่อส าเร็จ

หลักสูตร

• กระบวนการเรียนการสอน การฝึกงาน 

การฝึกอาชีพอย่างมีคณุภาพ Project

Base/ Problem Base/Constructionist

/STEM 

• ปฏิบัติงาน.ในสถานการณ์จริง

ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา

• ทักษะ ๓R๘C

• ภาษา

• ทักษะอาชีพ

• ทักษะผู้ประกอบการ

• ผ่านประเมิน

มาตรฐานอาชีพ

• มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

ในสังคม

• ความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง

ได้อย่างต่อเน่ือง

• ระยะยาวพัฒนา

ต่อยอดได ้

• มี Career Path

• วิจัยพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่ออาชีพ

และชุมชน

จัดอาชีวศกึษาแบบมสี่วนรว่ม โดยผูป้ระกอบการเปน็หุน้ส่วนส าคญั

• ระบบงบประมาณที่เหมาะสม

• คุณภาพและมาตรฐาน

สถานศึกษาแต่ละขนาด

• มาตรฐานสากล

อาชีวะ Bilingual/EP/MEP

• ความเช่ียวชาญเฉพาะ 

ตอบโจทย์ความต้องการ

(Re profile)

• ICT สนับสนุนการเรียน

การสอนและบริหารจัดการ

• ระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน

•ระบบแนะแนว 

การศึกษาเพื่ออาชพี

คุณภาพครู ครูฝึกในสถาน

ประกอบการ

• เพียงพอ 

• ตามเกณฑ์ พัฒนา

ต่อเนื่อง

• วิสัยทัศน์และทักษะ

ผู้บริหาร

• ตัวชี วัดผลสัมฤทธิ

ผูกเงินเดือน และ

วิทยฐานะ

• หลากหลายรูปแบบ

การจัด 

ทวิภาคี ทวิศึกษา 

ทวิวุฒิ 

เทียบโอนประสบการณ์

• หลากหลาย

กลุ่มเป้าหมาย

• คล่องตัว/มีส่วนร่วม/ เครือข่าย 

• ธรรมาภบิาลรับผิดชอบ

เตรียมอาชีวะ



เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและมีตัวชี วัดก ากับการท างาน

ของหน่วยงานในสังกัด สอศ.  จึงก าหนดประเด็นการระดม

ความคิด ดังนี 

 ปัญหา

สาเหตุของปัญหา

 แนวทางการแก้ปัญหา

 ผลสัมฤทธิ์

 ตัวชี วัด

 Road Map การท างาน ๓ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี 




