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ดร .ประชาคม  จันทรชิต  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

โดย . ..   

ครูอาชีวศึกษา ??? 



         สมรรถนะของพลโลกในศตวรรษที่ 21  เป็นสมรรถนะ   
เพื่อพฒันาให้ประชาชนพลเมืองไทย  มีสมรรถนะในการ
ด ารงชีวิตและการขบัเคล่ือนสังคมไทย  ให้กา้วทนัภาวการณ์
เปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบับริบททั้งของสังคมไทยและ
สงัคมโลก 

 1. สมรรถนะของพลโลกในศตวรรษที ่21 



สมรรถนะ
ของพลโลกใน
ศตวรรษที่ 21   

1.1 ด้าน
เทคโนโลยี 

1.2 การ
สนใจใฝ่รู้ 

1.6 เชิงธุรกจิ
และการ

ประกอบการ 

1.7 การเรียนรู้
ข้าม

วฒันธรรม 

1.3 การแก้ไข 
ปัญหา 

1.4 ความคดิ 
สร้างสรรค์ 

1.5  
การติดต่อ 
ส่ือสาร 



2. สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา   
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 



2.1 ด้าน
คุณลกัษณะที่พงึ

ประสงค์   

2.1.1 
คุณธรรม 

2.1.2 
จริยธรรม 

2.1.3
จรรยาบรรณ 

วชิาชีพ 
 2.1.4 

พฤติกรรม 
 

2.1.5 
ลกัษณะ
นิสัย 

2.1.6 
ทกัษะทาง
ปัญญา 



2.2 ด้าน
สมรรถนะหลกั
และสมรรถนะ

ทัว่ไป   

2.2.1  
การส่ือสาร 2.2.2 การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.2.4 การ
ท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้น 

2.2.7 การ
จดัการและ
พฒันางาน 

       2.2.3  
การพฒันาการ
เรียนรู้และการ
ปฏิบติังาน 
 

2.2.5 การใช้
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
 

2.2.6  
การระยกุต ์
ใชต้วัเลข 



2.3.1 ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

2.3.2 ความสามารถในการใชท้กัษะ 
ในสาขาวิชาชีพ   สู่การปฏิบติัจริง                              

2.3.3 ความสามารถในการประยกุตสู่์อาชีพ  

2.3 ด้านสมรรถนะวชิาชีพ  



         3.1 วสัิยทศัน์  ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันา
แลว้  ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         3.2 แนวทางการพฒันา 
               3.2.1 การพฒันาศกัยภาพคนในทุกช่วงวยัใหส้นบัสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ โดย 
                     1) ช่วงวยัเดก็ ตั้งแต่แรกเกิดใหมี้พฒันาการท่ีสมวยัในทุกดา้น   
                     2) วยัเรียน วยัรุ่น ใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะชีวติ สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นภายใตบ้ริบทสงัคมท่ีเป็นพหุวฒันธรรม 
 
 

 

3. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 



                 3) วยัแรงงาน ใหมี้การพฒันายกระดบัสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือ
สร้างผลิตภาพเพ่ิมใหก้บัประเทศ 
                 4) วยัผู้สูงอายุ ใหมี้การท างานท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายไดใ้นการด ารงชีวติ มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ
เพ่ือป้องกนัหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเร้ือรังต่างๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิด
ภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 
 

 



      3.2.2 การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ 
เท่าเทียมและทัว่ถึงโดย 

               1) ปฏิรูประบบบริหารจดัการทางการศึกษา โดยปรับระบบ
บริหารจดัการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผดิชอบต่อผลลพัธ์ 

               2) ปฏิรูประบบการคลงัดา้นการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผูเ้รียน  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาพเอกชนในการจดัการศึกษา 

               3) พฒันาคุณภาพครู ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรร
หา และการคดัเลือกใหไ้ดค้นดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรอง
คุณภาพท่ีเนน้ผลลพัธ์จากตวัผูเ้รียน 

 
 
 



             4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สมรรถนะก าลงัคนทั้งระบบการศึกษาตั้ งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาส่ือเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลกัสูตรและผลิตก าลงัคน
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของตลาด การวิจยัและ
การใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือเพ่ือการเรียนรู้ 

 
 
 



  
     4.1 กรอบทศิทางแผนการศึกษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2560-2574)  
               4.1.1 แผนท่ีน าทางให้ระบบการศึกษาไทยสามารถพฒันาศกัยภาพและ
ขีดความสามารถของทุนมนุษย์ท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตาม
ศกัยภาพส าหรับประชากรทุกช่วงวยั ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตท่ีประชาชนสามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

               4.1.2 เป้าหมายของการพฒันาการศึกษา 5 ประการ ไดแ้ก่ 
                           1) การเขา้ถึง (Access) 
                           2) ความเท่าเทียม (Equity) 
                           3) คุณภาพ (Quality) 
                           4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
                           5) การตอบโจทยบ์ริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ 



         4.2 วสัิยทศัน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision) 
                 “การสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นกลไกหลกั
ของการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย ์และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ 
และความทา้ทายท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 

         4.3 จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา (Goals) 
                 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ/กลไกในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ : 
                     4.3.1 ความเป็นพลเมือง 
            4.3.2 มีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการ
ปฏิบติังาน 
               4.3.3 ด ารงชีวติในสงัคมอยา่งเป็นสุข 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  (ต่อ) 



      4.4 ความคาดหวงัของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Aspiration) 
               4.4.1 ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษา 
       4.4.2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
      4.4.3 กระจายอ านาจและความรับผดิชอบไปสู่สถานศึกษาเพือ่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 
      4.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจดัการ เพื่อ
รองรับการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม ภายใตก้ารก ากบัของรัฐ 
               4.4.5 สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพือ่การศึกษา
จากทุกภาคส่วนของสงัคม 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  (ต่อ) 



       4.5 เป้าหมายสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาต ิ(Ends) 
              4.5.1 ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการ
พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ 
      4.5.2 ประชากรทุกช่วงวยัสามารถเขา้ถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
และการเรียนรู้ จากระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสนองตอบความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 
               4.5.3 ผูเ้รียนแต่ละระดบัการศึกษา ได้รับการพฒันาขีดความสามารถเต็มตาม
ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลกัษณะนิสยั/พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์มี
องคค์วามรู้ท่ีส าคญัและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  (ต่อ) 



      4.5.4 ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนท่ีเพียงพอส าหรับการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานจากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุก
ภาคส่วนของสงัคม 
               4.5.5 สถานศึกษามีระบบการบริหารและจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดว้ย
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการเชิงพ้ืนท่ี ระดบัประเทศ และระดบัภูมิภาค 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  (ต่อ) 



       4.6 แนวทางการจดัการศึกษา (Means) 
              4.6.1 การบริหารและการจัดการ 
                1) การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาเพ่ือความเป็นอิสระ คล่องตวัใน
การบริหารจดัการท่ีแสดงความรับผดิชอบต่อผูเ้รียน 
                2) สถานศึกษามีหน้าท่ีรวบรวม บนัทึกขอ้มูล และรายงานผลการ
พฒันาการศึกษา ท่ีบูรณาการและเช่ือมโยงกบัระบบการประกนัคุณภาพภายใน การ
ประเมินคุณภาพภายนอก ผา่นระบบเทคโนโลยสีาร 
สนเทศและการส่ือสาร เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจดา้นการบริหารจดัการของ
สถานศึกษา 
 
  

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  (ต่อ) 



              4.6.2 หลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน 
                1) สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งการศึกษา
ในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั 
เพ่ือใหก้ารบริการการศึกษาและการเรียนรู้แก่พลเมืองทั้งผูท่ี้อยูใ่นวยัเรียนและผู ้
ท่ีอยูใ่นก าลงัแรงงาน 
                          2) การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาตอ้งเช่ือมโยงกบัตลาดแรงงาน ผา่นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผล โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ เ พ่ือผลิตก าลังคนท่ีมีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบติังาน ตามกรอบคุณวฒิุแห่งชาติ 
  
 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  (ต่อ) 



                 3) ระบบการทดสอบ วดัและประเมินผล ตอ้งสามารถเทียบ
โอนผลลพัธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผูท่ี้ผา่นการศึกษาในระบบ
โรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอธัยาศยั และการ
เรียนรู้จากประสบการณ์การท างาน เพ่ือสะสมหน่วยการเรียน และการเทียบ
โอนเพ่ือยกระดบัคุณวฒิุ ตามหลกัการของกรอบคุณวฒิุแห่งชาติ 
  
  

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  (ต่อ) 



           4.6.3 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
              1) สถาบนัผลิตครูตอ้งผลิตบณัฑิตสาขาวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
หลักสูตร และสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา (สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและอาชีวศึกษา) 
          2) ระบบการพฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการ
ศึกษา ตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร ครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา และสามารถทดสอบ วดัและประเมินทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อยกระดบัสมรรถนะของวิชาชีพครูให้
มีคุณภาพและมาตรฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน 
  
  

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  (ต่อ) 



              4.6.4 ระบบทรัพยากรและการเงนิเพ่ือการศึกษา 
                1) ปรับระบบการจดัสรรเงินจากเดิมท่ีจดัสรรผ่านดา้นอุปทานหรือ
สถานศึกษา ไปสู่ดา้นอุปสงค์หรือตวัผูเ้รียน เพื่อให้รัฐมีเคร่ืองมือทางการเงินในการ
ก ากับบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยทุธศาสตร์ชาติ 
            2) สถานศึกษาท่ีเก็บค่าเล่าเรียนเกินกว่าเงินอุดหนุนรายหัวท่ีรัฐให ้
ต้องแสดงให้เห็นว่าการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานของบริการการศึกษาท่ีผูเ้รียนพึงไดรั้บจากสถานศึกษาเกินกว่าคุณภาพและ
มาตรฐานขั้นต ่าท่ีรัฐก าหนด 
  

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  (ต่อ) 



               3) สถานศึกษาตอ้งมีส่วนช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพ
และความสามารถในการเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ให้สามารถเขา้
ศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน โดยการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
งานท าระหวา่งเรียน ผา่นการฝึกงานในสถานศึกษา การท างานในสถาน
ประกอบการท่ีร่วมฝึกประสบการณ์การท างานตามมาตรฐานวิชาชีพกบั
สถานศึกษา 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  (ต่อ) 



5.1 พฒันาหลกัสูตร  กระบวนการเรียน
การสอน  การวดัผลประเมนิผล 

5.2 ผลติ  พฒันาครู  คณาจารย์  และ
บุคลากรทางการศึกษา 

5.3 ผลติและพฒันาก าลงัคน  รวมทั้ง
งานวจิัยที่สอดคล้องกบัความต้องการของ

การพฒันาประเทศ 

5.4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ตลอดชีวติ 

5.5 ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยี
ดจิิทัลเพ่ือการศึกษา 

5.6 พฒันาระบบบริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม        

ในการจัดการศึกษา 

5. แผนพฒันาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 12   
พ.ศ. 2560 - 2564 



6. ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 
6.1 นวตักรรมการ
พฒันาหลกัสูตรการ
เรียนการสอน การวดั
และประเมนิผล 

6.2 ยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐานวชิาชีพ  ครู  

คณาจารย์  และ
บุคลากรทางการศึกษา 

6.3 ผลติและพฒันาก าลงัคน  
รวมทั้งงานวจิยัที่สอดคล้อง
กบัความต้องการของการ 

พฒันาประเทศ 

6.6 พฒันาระบบบริหาร
จดัการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษา 

6.5 ส่งเสริมและพฒันา
ระบบเทคโนโลยดีจิทิัลเพ่ือ

การศึกษา 

6.4 พฒันาคุณภาพของ
ประชาชนนอกระบบ

โรงเรียนทุกช่วงวยัและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

6.7 พฒันาระบบการเงนิ
ให้มีประสิทธิภาพ 



         วิสัยทัศน์   “ คนไทยทุกคน  ไดรั้บการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ  ด ารงชีวิตอยา่งเป็นสุข 
สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
การเปล่ียนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 ”  

7. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 



7.1.1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานหลกัสูตรการ
เรียนการสอนกระบวน 

การเรียนรู้  การวดัและประเมินผล 

7.1.2 การยกระดบัคุณภาพ มาตรฐาน
วชิาชีพ  ครู อาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

7.1.3 การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจยัและ
นวตักรรมรองรับความตอ้งการของตลาดงาน และเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

7.1.5 การพฒันาคุณภาพคนทุกช่วงวยั
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

7.1.6 การพฒันาระบบบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษาของทุกภาคส่วน 

7.1.7 การพฒันาระบบการเงิน  
เพ่ือการศึกษา 

7.1.4 การพฒันาระบบข้อมูล สารสนเทศ 
และเทคโนโลยดีจิิทัล 

7.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 



8. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่กระทรวงประกาศก าหนด 
 

 8.1 มาตรฐานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ
และระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 



ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ระดบัความพึงพอใจท่ีมี
ต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2   ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาเทียบกบัจ านวนผูเ้ขา้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผลการจดัการศึกษา 



ตบช. 2.1 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการ    
                 บริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง 
                 สถานศึกษาคุณธรรม 

ตบช. 2.2 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดั  

ตบช. 2.3 ระดบัคุณภาพในการบริหาร     
                จัดการด้านบุคลากร 

ตบช. 2.4 ระดบัคุณภาพในการบริการ  
                จัดการด้านการเงนิ 

ตบช. 2.5 ระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน  
                  อาคารสถานที่  ด้านครุภัณฑ์และด้าน 
               ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ตบช. 2.6 ระดบัคุณภาพในการประสาน
ความร่วมมือเพ่ือการบริหารจดัการศึกษา 

มาตรฐานที ่2  ด้านการบริหารจดัการศึกษา  



มาตรฐานที่ 3  ด้านการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1   ระดบั
คุณภาพในการจดัการ
เรียนการสอนรายวชิา 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2   ระดบั
คุณภาพในการพฒันา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3   ระดบั
คุณภาพในการจดั

การศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4   ระดบั
คุณภาพในการจดั

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 



มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1   ระดบัคุณภาพในการ

ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2   ร้อยละของตวับ่งช้ี 
ท่ีมีการพฒันา 



สวสัดคีรับ 


