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ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  สังคม  ระดับประเทศและภูมิภาค 

 

 

1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง เสมอภาค 

4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 

6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วสิัยทศัน ์พนัธกจิ และเปา้หมายบรกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
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1. ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
 1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส. 

1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล
รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย /รายสาขาวิชา การวิ เคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา 
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา 
1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ได้แก่ นักเรียน 

และผู้ปกครอง 
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย 
2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง 
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาสอง

ระบบ และการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2.5 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น

นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 
อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทนโลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง 
อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวศึกษาในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาเพื่อคน
พิการ อาชีวศึกษาวัยแรงงาน อาชีวศึกษาสูงวัยอาชีวศึกษาเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skill และ 
Reskill ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

2. การขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาล นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ และนโยบาย 
เปา้หมาย ยทุธศาสตร ์การผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษาสูส่ากล 
พ.ศ. 2555 - 2569 คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ของส านกังาน 
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2.8 จัดอาชีวศึกษาทางเลือก อาชีวศึกษาทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ 
อาชีวศึกษาอินเตอร์ และอาชีวศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ 

2.9 เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวศึกษาทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network) 

3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย 
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning, 

Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ 
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่ 
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล 

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตาม
ความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ วัยท างาน สูงวัย สตรี ฯลฯ 

- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 

- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ 

- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ 
(Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพและการประเมินระดับห้องเรียน 
สร้างเสรมิทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย
ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนา
ทักษะการคิดบนพื้นฐานCompetency Based Technology Based Green Technology และ Creative economy 
รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา 
และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท 

3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจ านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัดใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
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ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN 

4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ Web 

Portal, E-offi ce และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ 

Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย การ
กระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ 

4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง

อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC 

ฯลฯ 
- ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล ญี่ปุ่น 

เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
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1.  การปกป้องเชิดชูสถานบันพระมหากษัตริย์ 

2.  การรักษาความมั่นคงของประเทศ 

3.  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเช้าถึงบริการของรัฐ 

4.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน 

6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7.  การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

8.  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรม 

9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 

10.  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11.  ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. นโยบายของรฐับาล 11   
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  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะน าการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์  และความเป็น

ไทยมาใช้สาร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน  ดังนี้ 

4.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็มตาม

ศักยภาพ  ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม  เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้าง

เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่  ลดความเหลื่อมล้ า  และพัฒนา

ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่  ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

4.2  ในระยะเฉพาะหน้า  จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง

กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา  และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน

เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส  จัดระบบการสนับสนุนให้

เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ

พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนทั่วไป   

มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง  และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  กระจาย

อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ

คล่องตัวขึ้น 

4.4  พัฒนาทุกช่วงวัยโดนส่งเสริมการเรียนรู่ตลอดชีวิต  เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต  ปรับกระบวนการเรียนรู้และ

หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม  โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอ้ือต่อการพัฒนา

ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ทักษะ  การใฝ่เรียนรู้  การแก้ปัญหา  การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน  การมีคุณธรรม 

จริยธรรม  และความเป็นพลเมืองดี  โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.5  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ

ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน

วิชาชีพ 

3.1  นโยบายดา้นการศกึษาของรฐับาล 

ข้อที่ 4 
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4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เน้น

ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน

การสอน  เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เช่น การเรียนทางไกล  การเรียนโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.7  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี

บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างสันติสุขและความ

ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่นยืน  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  ภาษาไทยและภาษาถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  เพื่อการเรียนรู้  สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ

ความเป็นไทย  น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน  ระดับชาติ  ระดับภูมิภาพ  และระดับ

นานาชาติ  ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมของ

ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 

4.10  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี  รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ  เพื่อเปิดพื้นที่

สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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 1.  เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์   

                         อุทกภัย 

 2.  เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษา 

 3.  เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  ปรับภาพลักษณ์และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาใน  

                         สายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

 4.  ทบทวนหลักสูตร  การเรียนการสอน 

 5.  เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 6.  เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 

 7.  เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู 

 8.  เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา 

 9.  เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการจัด  

                         กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษาและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง 

 10.  เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาให้

เห็น 

                           ผลในทางปฏิบัติ  ตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 1.  ยึดหลักการมีส่วนร่วม  การกระจายอ านาจและความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม 

                         สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 2.  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ 

                          ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 

 3.  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 

3.2  นโยบายรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร 

10 นโยบาย
เร่งด่วน 

5 นโยบาย
ทั่วไป 
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 4.  การส่งเสริมและยกสถานะของครูให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 5.  การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับต้องบูรณาการและเป็นไปใน  

                          ทิศทางเดียวกันปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 

 

 

 

 1.  การพัฒนาการศึกษาและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน 

                         ภาคใต้ 

 2.  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการ 

                         ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 3.  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 4.  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

 5.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 

 6.  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ     

                         2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 7.  การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 นโยบายเฉพาะ 
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     การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการขับเคลื่อน 

1.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา 

  1.2  จัดท าแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนโดย

สอดคล้องแทรกทั้งในการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ตามล าดับอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ระดับบุคคลและครอบครัว สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้น าไปขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

     การพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการขับเคลื่อน 
 2.1  อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.1  อบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหารการจัดการและการเรียนการสอน 

 

     การขยายผลและการพัฒนาเครือข่าย 
แนวทางการขับเคลื่อน 
 3.1  ให้สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดที่เข้าร่วม

โครงการอย่างน้อย 1 : 10 แห่ง ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหารการ

จัดการและการเรียนการสอน 

 3.2  จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุน การประสานการด าเนินงานของ

เครือข่าย 

 3.3  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3 ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการขบัเคลือ่น
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการขับเคลื่อน 
 4.1  เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยจัดท าสื่อรูปแบบ

ต่างๆ ประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่สนใจ 

 4.2  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 
     การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการขับเคลื่อน 
 5.1  จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลในระดับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับภาค

หรือระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามประเมินผลและรายงานผล 

 5.2  ก าหนดรูปแบบแนวทาง เคร่ืองมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล 

 5.3  ด าเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 



 

 วิทยาลยัสารพดัชา่งพทัลุง 
 

12 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ  2558 

 

 

 

    
   การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

1.1  พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา  

1.2  เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ  

1.3  จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  

   1.4  จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center  

   1.5  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน  OTOP  

   1.6  ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น  

   1.7  ลดการออกกลางคัน  

   1.8  ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ  

   1.9  สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา  

   1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

   1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
“เรยีนฟร ีมีงานท า มีรายได้ระหวา่งเรยีน”  
 

   การพัฒนาคุณภาพ    
 ด้านคุณภาพผู้เรียน   
   2.1  เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

   2.2  ปฏิรูปการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  

   2.3  ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ  

   2.4  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-NET) และการประเมินมาตรฐาน   

                 วิชาชีพ  

2.5  พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง  

2.6  ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ  

2.7  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสา และกีฬา  

3.4 นโยบายการบรหิารจดัการอาชวีศกึษา 
โดย ดร.ชยัพฤกษ ์เสรรีกัษ ์เลขาธกิารคณะกรรมการ 

อาชวีศกึษา 

มิติที่ 1 

มิติที่ 2 
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2.8  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  

2.9  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ. ด้านคุณภาพการจัดการเรียน 

                 การสอน  

2.10  วิจัยปฏิบัตกิาร เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ  

2.11  ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน  

2.12  ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา  

-  โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  

-  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  

-  วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง  

2.13  การจัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา  

   2.14  น าระบบ ICT มาใช้เพื่อการเรียนการสอน  
   ด้านคุณภาพครู   
   2.15  ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา  

   2.16  พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ  

   2.17  พัฒนาระบบนิเทศภายใน  

   2.18  เร่งยกระดับวิทยฐานะ  
“ปรบัการเรยีน เปลีย่นการสอน ปฏริปูการสอบ ใหท้นักบัยคุสมยัอยา่งมคีุณภาพ”  

  
   การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 

3.1  พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพ  

   3.2  น าระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ  

   3.3  บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล   

-  ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอน และใบประกอบวิชาชีพ  

-  สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร  

  3.4  จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  

-  ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน  

-  สถานศึกษาขนาดเล็ก  

   3.5  กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ  

มิติที่ 3 
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“การบริหารจดัการเปน็ทีย่อมรบั เชื่อมั่น มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยสีนบัสนุน” 
 

   ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
4.1  จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ  

   4.2  เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ  

   4.3  ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู   

                 พัฒนาการเรียนการสอน  

   4.4  ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา  
“เพิม่ทกัษะวชิาชีพ ด้วยความร่วมมือในและตา่งประเทศ 

 
 

 

 
 
 
 “เมืองเกษตรยั่งยืน  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 
 

1.  พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด  

2.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

3.  เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

4.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
 

 
 
1.  การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

และท้องถิ่น 

2.  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

3.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

3.5 ยทุธศาสตรจ์งัหวดัพทัลงุ 

มิติที่ 4 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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4.  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

5.  เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
    การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

1.1   เพิ่มคุณค่าผลผลิต และรายได้ทางด้านการเกษตร  อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและ        

                  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น   

 
    พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   2.1  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ที่มีมาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วมและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชน 

 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
    3.1  คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยการมีส่วนร่วมของ  

                 เอกชน  ชุมชน  และท้องถิ่น 

 3.2  การจัดการที่ดินของรัฐเพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

      การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
   4.1  คนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณภาพ  ศักยภาพ  ความสามารถในการแข่งขัน  รู้เท่าทันการ   

                 เปลี่ยนแปลง สู่สังคมฐานความรู้ 

 4.2  ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มี   

                 คุณภาพ 

 4.3  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ครัวเรือนยากจน  และผู้ด้วยโอกาส  มีหลักประกันด้านความมั่นคงในชีวิต    

                 และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4.4  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน  และพึ่งตนเองได้ 

                 อย่างยั่งยืน  ควบคู่กับการสืบสาน  อนุรักษ์  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4.5  สังคมมีความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติดมี 

                 สภาพแวดล้อมที่ดี  ไปสู่สังคมสงบสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
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    เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.1   บุคลากรภาครัฐน านโยบายและกฎหมายไปใช้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2   ทุกบุคลากรภาครัฐของจังหวัดพัทลุงปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 

5.3   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสังคมอย่างถูกต้องและเข้าถึงได้โดยสะดวก 

5.4   ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  และได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ 

5.5   ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพ 

                  ของประชาชน 

5.6   ส่วนราชการมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 


