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วิสัยทัศน ์
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนำก ำลังคนอย่ำงมีคุณภำพเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรก ำลังคนของประเทศและภำคเอกชน 
 
ภารกิจ 
 จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำง
วิชำชีพ 
 
พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำร

ฝึกอบรมวิชำชีพ 
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิสัยทัศน ์ พันธกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 
 
 
ยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
2. เพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ 
4. เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ 
2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 
7. กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส 
8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ 
9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ 
10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมำหำกษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ยุทธศาสตร์ มาตรการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 
 
 

 
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 
 1.1 พัฒนำศูนย์อบรมอำชีวศึกษำ 

1.2 เทียบโอนประสบกำรณ์สำยอำชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
1.3 จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
1.4 จัดตั้งและขยำยศูนย์ซ่อมสร้ำง เพื่อชุมชนFix It Center 
1.5 ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
1.6 ขยำยให้มีผู้เรียนอำชีวศึกษำเพิ่มข้ึน 
1.7 ลดกำรออกกลำงคัน 
1.8 ขยำยโอกำสในกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำถึงระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร 
1.9 สอนวิชำชีพ เพื่อคนพิกำรในสถำนศึกษำ 
1.10 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
1.11 จัดอำชีวศึกษำและพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ 

 
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี 
         คุณภาพ” 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
2.1 เร่งยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอำชีวศึกษำทุกระดับ 
2.4 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน โดยอิงผลกำรประเมินระดับชำติ (V - Net) และกำรประเมิน

มำตรฐำนวิชำชีพ 
2.5 พัฒนำแนวทำงกำรประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริง 
2.6 ร่วมมือกับภำคเอกชน ในกำรเรียนกำรสอน และฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 
2.7 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ กำรบริกำรสังคม จิตอำสำและกีฬำ 

ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
2.8 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 
2.9 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำ โดยอิงผลกำรประเมินของ สมศ. ด้ำนคุณภำพกำรเรียน

กำรสอน 
2.10 วิจัยปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
2.11 ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
       - โรงเรียนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ (Project Based Learning และกำรประดิษฐ์

คิดค้น) 
- วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด (Constructionism) 
- วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวถลำง 

3. นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 



2.13 จัดกำรเรียนกำรสอน English Programและ Mini English Program ด้ำนอำชีวศึกษำ 
2.14 น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

ด้านคุณภาพคร ู
2.15 ก ำหนดมำตรฐำนสมรรถนะครูอำชีวศึกษำ 
2.16 พัฒนำครู โดยใช้เครือข่ำย/สมำคมวิชำชีพ 
2.17 พัฒนำระบบนิเทศภำยใน 
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐำนะ 

 
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน  
         มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

3.1 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ 
3.2 น ำระบบ ICT มำใช้เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
3.3 บริหำรงำนบุคคล โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
     - ดูแลและแก้ปัญหำครูจ้ำงสอนและใบประกอบวิชำชีพ 
     - สร้ำงขวัญ ก ำลังใจ และจิตส ำนึกในควำมเป็นเจ้ำขององค์กร 
3.4 ป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
3.5 จัดสรรงบประมำณ/ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม 
     - ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน 
     - สถำนศึกษำขนำดเล็ก 
3.6 กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงบประมำณ 

 
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ” 

4.1 จัดตั้งกองทุนอำชีวศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำและฝึกอบรมวิชำชีพ 
4.2 เพ่ิมกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีทุกระดับ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
4.3 ขยำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในรูปแบบต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำนักศึกษำ พัฒนำครู

พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
4.4 ร่วมกับประเทศในอำเซียน พัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

"ยึดหลักธรรมมำภิบำล               บริหำรงำนประจ ำ 
น ำภำพลักษณ์ท่ีดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหำร 

    ประสำนเครือข่ำย                      ขยำยทวิภำคี 
    ยึดหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนำสมรรถนะอำชีพ 
    เยี่ยมห้องเรียนสม่ ำเสมอทั่วหน้ำ   พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมส ำเร็จ" 
 

1. ใช้เวลำส่วนใหญ่ในสถำนศึกษำ 
2. พัฒนำครูและองค์กร 
3. เน้นสอนระบบทวิภำคี 
4. น ำสิ่งดีดีสู่สังคม 
5. เร่งระดมเรื่องภำพลักษณ์ 
6. สร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ 
7. พัฒนำโดยใช้ (นวตกรรม) เทคโนโลยี 
8. ต้องมีหลักธรรมำภิบำล 
9. เน้นท ำงำนประสำนชุมชน 
10. เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 


