
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

 
ภารกิจ 

จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี 

(พ.ศ. 2555 - 2569) 
การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาของ

คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
ให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัด
อาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน 

1) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ความส าคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ  โดยมุ่งเพ่ิมพูน ขีด
ความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้น
ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน  

4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและเชิงรุก
ได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย 
 4 นโยบาย  10  ยุทธศาสตร์  28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ 



นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

 
เป้าหมาย : ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ ได้ 

ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบ
ให้เพ่ิมข้ึน 

 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล   
กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ

สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพภายในประเทศ 
1.1 ระดับจังหวัด 
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด 
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม  /กลุ่มอาชีพ 

2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
ตามกรอบความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 

3.  โครงการศึกษาเป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ปี (ปี
การศึกษา 2555 – 2569) 

ระยะที่ 1  2555 - 2561 (60:40) 
ระยะที่ 2  2562 - 2569 (70:30) 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 

โครงการส าคัญ 
 1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด 
 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล        
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาก าลังคน

ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงการส าคัญ 
1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให้ สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ

โดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2.  โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาระดับ

จังหวัด 
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพ 



กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย
กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

โครงการส าคัญ 
1.  โครงการส่งเสริมให้ มี การสร้างรายได้ ระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ ของผู้เรียนและลดภาระ

ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
2.  โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพ่ือให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
3.  โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ เห็นความส าคัญของ

การเรียนอาชีวศึกษาท่ีจะสร้างให้ เกิด “การศึกษาเพ่ืออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือ
ชีวิตที่มั่นคง” 

4.  โครงการสร้างภาพยนตร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาวอาชีวศึกษาเชิง
สร้างสรรค ์

5.  โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ 
6.  โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
7.  โครงการอาชี วะอาสา เพ่ือพัฒนาสังคม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่

นอกระบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน 
2.  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให้ 

แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้ อยู่นอกระบบ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการท างานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชด าริ 
3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ 
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่ส าหรับ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างหรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ  
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะตามกรอบ

คุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ 
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพื่อให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา  

100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่พักและแหล่งรองรับงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับปวช., ปวส. 

และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจ าตัวพ้ืนฐานตามวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความม่ันคงใน

ชีวิต 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพ่ือการประกอบอาชีพ (Career Path)  
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา 
3. โครงการเถ้าแก่น้อย 
กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพ่ือการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการ

อาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ทางด้านมาตรการภาษี อากรให้ แก่ภาคเอกชน/สถานประกอบการ

ในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา 
 
 
 



นโยบายที่  2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา 

 
เป้าหมาย : 1)  มีปริมาณครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการจัด

การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและการฝึกอบรม
วิชาชีพ 

   2) พัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและได้ รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการขออัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง 
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที่ 
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งตั้งครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่ให้แก่ผู้เรียน

ตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
กลยุทธ์ที่ 2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
3.  โครงการก าหนดมาตรการให้ ครู วิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4. โครงการก าหนดมาตรการให้ มีการน าผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณาความดี

ความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา  
(ท าหน้าที่พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน) 
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดท าต ารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการปรับบทบาทหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษา

อาชีวศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน 
2. โครงการร่วมกับคุรุสภาก าหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ (ก าหนด

มาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา) 

3. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะส าหรับครูวิชาชีพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 

4. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้นต่ าและข้ัน
สูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ 

5. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบรรจุ  แต่งตั้ง ผู้ที่มี
ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดยก าหนดอัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทนตามความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครู 

ฝึกในสถานประกอบการ 
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ 
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 



นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 

เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช.,ปวส. 
และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน

ในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ ทรัพยากรร่วมกัน 
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริ หาร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก 
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปวช.

,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2.  โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ 
3.  โครงการพัฒนาและเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความร่วมมือกับ

สถานประกอบการและชุมชน 



โครงการส าคัญ 
1.  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย 
2.  โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการและ  

ชุมชน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
2.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
3.  โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
4.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
5.  โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ 

 
นโยบายที่   ๔ :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

 
เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิ ทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์ จริง (On the Job Training) 
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา 
3. โครงการฝึกอบรม ICT เพ่ือการบริ หาร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ ความรู้ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ ข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิ ชา 
2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการการวิ เคราะห์งบประมาณการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

 


