
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิต และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพ   และมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อ  การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดับประเทศ 
 
พันธกิจ  

1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพในการผลักดันให้วิสัยทัศน์  

และพันธกิจ บรรลุตามเป้าหมายนั้น ส านักงานคณะกรรมการ 
 

การอาชีวศึกษา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและ การฝึกอบรมวิชาชีพ 
โดยค านึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพจะเน้น
การผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐานมีงานท าและด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม  โดยมีกลยุทธ์หลักคือ  

1. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
3. สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
4. ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
7. สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม 
8. ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เสริมสร้าง 
    ทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ 
9. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 
 การผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้ตรงตามความต้องการของประเทศ  ต้องได้รับร่วมมือกับองค์กรที่ต้องการ
ใช้ก าลังคน ตั้งแต่ภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศน าไปสู่การก าหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตก
ก าลังคนได้ตรงกับความต้องการภาคการผลิตและความต้องการของผู้ใช้ โดยมีเป้าประสงค์ เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และมีกลยุทธ์ คือ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งใน 
    และต่างประเทศ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและ 
   การฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ 
4. พัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
5. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ 
   สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือข่าย  

ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
คุณภาพของการอาชีวศึกษามีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่จะ

ส่งผลต่อคุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  พ.ศ.2546  และน าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA)  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรไป      สู่ความเป็นเลิศ ในขณะที่กฎหมายการ
อาชีวศึกษาได้ระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งต้องมี    การพัฒนาระบบการบริหารและจัดการใน
รูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย อีกทั้งจาก     การประกาศใช้กฎหมายการอาชีวศึกษาดังกล่าวมีผลให้
ต้องสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาระบบบริหารและจัดการ
อาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 

1. จัดและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตาม กฎหมายการอาชีวศึกษาและ 
    กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภบิาล 
3. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. กระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบัน 
5. ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
6. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการ 
9. เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก าลังใจ  

 



ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มุ่งเน้นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพที่มี

คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวัย และกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี 
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสคนพิการผู้ห่างไกลทุรกันดารและชนกลุ่มน้อย  มีกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   ทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี  
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ 
3. จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ 
4. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความม่ันคงของรัฐ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนให้เป็นกลไกเสริมสร้างความสมานฉันท์สันติวิธี  วิถี

ประชาธิปไตย  บนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ มีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา  แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรียมความพร้อมรองรับการ
เปิดเสรีการค้าในอนาคต โดยหวังผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค  โดยเฉพาะสาขาที่มี
ศักยภาพและความพร้อม ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต้ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพ้ืนที่ชายแดน และ 
    เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชด าริ 

 4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
 เพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมทางวิชาชีพ  การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพ  มีกลไกน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกลยุทธ์  ดังนี้ 

1.  ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัย 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

2.  ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหาร 
จัดการและการเรียนการสอน 
  3. ส่งเสริมให้น าความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาอาชีพ 
จดสิทธิบัตรและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และการจัดการความรู้อาชีวศึกษา ทั้งใน 
ประเทศและระดับนานาชาต ิ
 


