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วิสัยทัศน (Vision) 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

 ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและ
สังคมระดับประเทศและภูมิภาค 

 
พันธกิจ (Mission) 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

1. จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
3. สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและ

ฝกอบรมวิชาชีพ 
4. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. เรงรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 
2. เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้ังสวนกลางและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

มุงเตรียมความพรอมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ 
4. สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
5. จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมความม่ันคงของรัฐ 
6. ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลย ี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
เรงรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 

 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
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 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศและ
ภูมิภาค 

 สรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 เพ่ิมสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา โดยสงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา ใหบริการสังคมใหเกิด

คานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 
 สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษารุนใหม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค 

 สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในระบบ 
นอกระบบ และทวิภาค ี

 พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชนในการสรางงาน สรางรายได 
 จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีสรางอาสแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ 
 สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียนและลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาระบบบริหารจัดการท้ังสวนกลางและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
มุงเตรียมความพรอมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 สงเสริมการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา 
 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกัน 
 สนับสนุนการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พัฒนาระบบการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โครงสรางการบริหารจัดการและการกําหนดภารกิจท่ีชัดเจน 
 พัฒนาระบบการสรรหาผูบริหารท้ังสวนกลางและสถานศึกษา 
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 สนับสนุน สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรท้ังสวนกลางและ
สถานศึกษา 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  
สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

 พัฒนาศักยภาพดานภาษาของครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรียนนักศึกษา 
 สงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาค ี
 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 
 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศเพ่ือสรางความเขมแข็งในการจัดการ

อาชีวศึกษาระดับนานาชาต ิ
 เรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 
 สนับสนุนกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  
จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมความม่ันคงของรัฐ 

 สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดน
สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดน
ภาคใต 

 สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในพ้ืนท่ีชายแดนและเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ 

 สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําร ิ
 สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษารวมกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสรางความเขาใจอันด ี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  
ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 

 สงเสริมพัฒนาการวิจัยเชิงนโยบาย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา 

 สงเสริมการนําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน 
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 สนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ ไปสูชุมชนและพัฒนาสู
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันระดับสากล 

 สงเสริมการจดสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญาการอาชีวศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวิจัย และจัดการองคความรูอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและ

ระดับนานาชาต ิ
 

นโยบายของรัฐบาลดานการศึกษา 
 

นโยบายการศึกษาไดกําหนดไวเปนสวนหนึ่งของนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต รวม 8 ประการ ดังนี ้
1. ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากร เพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา ตั้ งแตระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนา
หลักสูตร รวมท้ังปรับหลักสูตรวิชาแกนหลัก รวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน 
พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต 
และจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี ตลอดถึงการสงเสริมการ
กระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูท่ีมุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 

2. สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ โดยมุงเนนในระดับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา เพ่ือใหสนองตอบความตองการดานบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ 

3. พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหไดครูดี ครูเกง มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมี
วิทยฐานะสูงขึ้น ลดภาระงานครูท่ีไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามโครงการคืนครูใหนักเรียน มีการดูแล
คุณภาพชีวิตของครู ดวยการปรับโครงสรางหนี้และจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ควบคูไปกับการ
ลงทุนดานเทคโนโลยีสานสนเทศท่ีเนนการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากร ใหพรอมรองรับและใช
ประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางคุมคา 

4. จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทาง
การศึกษาแกประชากรในกลุมผูดอยโอกาส ท้ังผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผู
บกพรองทางรางกายและสติปญญา และชาตางวัฒนธรรม รวมท้ังยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน 

5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ โดยการจัด
กลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสําเร็จอาชีวศึกษาใหสูงขึ้น โดยภาครัฐ
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เปนผูนําและเปนแบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษาเปนเกณฑกําหนดคาตอบแทนและความกาวหนาใน
งานควบคูกับการพัฒนาองคความรู นวัตกรรม ดวยการเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิขัยและพัฒนา 

6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหมีการประนอมและไกลเกล่ียหนี้ 
รวมท้ังขยายกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
อาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น 

7. สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรค อยาง
ชาญฉลาด เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู 

8. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและเรียนรูอยางมีบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน โดย
ใชพ้ืนท่ีและโรงเรียนเปนฐานบูรณาการทุกมิติ และยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และสงเสริม
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมท้ัง
เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน โดยเช่ือมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 


