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คํานํา 

 ประเทศไทยไดจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใหการพัฒนา

ประเทศมีความตอเนื่องและมีแนวทางท่ีชัดเจน โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และพรอมรองรับประเทศไทย

ยุ ค  4 . 0  โ ด ย ใช ก า ร ศึ กษา เป น กล ไกหลั ก ใ นกา ร พัฒนาประ เทศ  กร ะทร ว ง ศึกษาธิ ก า ร  

โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือกําหนด

กรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ดังกลาว 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือผลิต

และพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังการฝกอบรม

วิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และการฝกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว ไดจัดทําแผนพัฒนาการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 โดยการวิเคราะหและสังเคราะหยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  

(พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนา

และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศ ใหสอดคลองกับเปาหมายและทิศทางของการ

พัฒนากําลังคนตามยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพคน   

 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579  ฉบับนี้ เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับหนวยงาน 

สถานศึกษา ใชเปนเครื่องมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายและเจตนารมณของการ

พัฒนาประเทศ เนื่องจากมีสาระสําคัญประกอบดวย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา วิสัยทัศนของ

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  พันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา วัตถุประสงคของแผนพัฒนา 

การอาชีวศึกษา เปาหมายของผูสําเร็จการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา กลยุทธ  แผนงาน 

โครงการ และตัวชี้วัด ท่ีครอบคลุมกระบวนการในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ท่ีสอดคลองกับ

ยุ ท ธ ศ าส ต ร ช า ติ  ร ะย ะ  20  ป  ( พ . ศ . 2560–2579 )   แผนกา ร ศึ กษาแห ง ช าติ  พ . ศ . 2560–2579  

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564)  มีสาระสําคัญ ประกอบดวย  

แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  คานิยมอาชีวศึกษา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  เปาหมาย  ยุทธศาสตร   

กลยุทธ แผนงาน  โครงการ  ตัวชี้วัด  และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  

การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับฝมือ (ปวช.) 

ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการฝกอบรมวิชาชีพ  

ซ่ึ ง เป นการ เ พ่ิม พูนความรู และ ทักษะอาชีพระยะสั้ นและระยะยาว  ท่ี มี คว ามสั ม พันธ สอดคล อง กับ  

ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแตระดับ  

2. คานิยมอาชีวศึกษา  

ในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมท่ีเปนเปาหมายหลักในการปลูกฝง ท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก 

 คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความรวมมือ (Collaboration) ความเปนมืออาชีพ (Professional) 

3. วิสัยทัศน  

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนท่ีเปนความคาดหวังตามเจตนารมณของ

การจัดการอาชีวศึกษา ไวดังนี้ 

“ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ” 

4. พันธกิจ  

เพ่ือใหการจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว จึงมีภารกิจท่ีตองดําเนินการดังนี้ 

 4.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

 4.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย 

 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือขายความรวมมือ

จากทุกภาคสวน 

 4.4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและ

พัฒนาวิชาชีพ  

 4.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีท่ีหลากหลาย  
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5. วัตถุประสงค 

        แผนพัฒนาการอาชีว ศึกษา พ.ศ.  2560–2579 ได กําหนดวัตถุประสงค  เ พ่ือใช เปนแนวทางใน 

การจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  5.1 เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเปนมืออาชีพ   

5.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย  

5.3 เพ่ือนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

5.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา  

  5.5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. เปาหมายดานคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

   การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 มีเปาหมายเพ่ือผลิตและ

พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก  

6.1  ดานคุณลักษณท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย 

และทักษะทางปญญา 

  6.2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใช

ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน  

6.3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรู และทักษะในสาขาวิชาชีพสู 

การปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกตสูอาชีพ 

7. ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวช้ีวัด 

เพ่ือใหแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 บรรลุผลตามวิสัยทัศน และเปาหมาย จึงไดกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษาไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 7.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมายดังนี้ 

  7.1.1 ผู เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

ท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีและธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผานการอบรมลูกเสือ 

เนตรนารี การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ

สรางภูมิคุมกันหรือปองปรามการทุจริตคอรรัปชั่น 

  7.1.2 ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรูและไดรับการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม มีตัวชี้วัดท่ี

สําคัญ ไดแก การจัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี  

เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในการปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม มีระบบ กลไก และมาตรการ 

ท่ีเขมแข็งในการปองกันและแกไขภัยคุกคามรูปแบบใหม สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข และเหตุทะเลาะวิวาท 
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 7.1.3 ผูเรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

พิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก การ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพท่ี

ค ร อ บ ค ลุ ม ค น ทุ ก ช ว ง วั ย ส อ ด ค ล อ ง กั บ ภู มิ สั ง ค ม  อั ต ลั ก ษ ณ  แ ล ะ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น  

พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ มีความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการ

อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีระบบเงินเดือนคาตอบแทนพิเศษ เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผูสําเร็จ

การศึกษาในกลุม สาขา ปาหมาย มีงานทําหลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของภาคผูใชท่ีมีตอสมรรถนะของ

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

        7.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ มีเปาหมายดังนี้ 

  7.2.1 กําลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนา

ประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก มีฐานขอมูลการผลิตและความตองการกําลังคนอาชีวศึกษา ผูเรียนอาชีวศึกษา

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา ผูเรียนอาชีวศึกษาไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ผูสําเร็จอาชีวศึกษามีสรรถนะ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จ

อาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  ผูสําเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุมอุตสาหกรรม

เปาหมายตรงตามขอมูลความตองการกําลังคน อัตราการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จอาชีวศึกษา 

ภายในระยะเวลา 1 ป และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 

  7.2.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง  

มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาท่ีตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเนนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัย  

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร หรือสะเต็มศึกษา  

ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูทางวิชาชีพ ผานการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือขายความรวมมือ

ระหวางรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพท่ีจัดการอาชีวศึกษารวมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากําลังคนตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน 

 7.2.3 การวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และมูลคาทางเศรษฐกิจ ประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก จํานวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และองคความรูท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม จํานวนบุคลากรอาชีวศึกษาดานการวิจัย

และพัฒนา จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร และจํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 7.3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายดังนี้ 

      7.3.1 กําลังคนดานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  



จ 

 
และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ สูประเทศไทย 4.0 มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

ไดแก ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะ

วิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผูใชท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

  7.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา  

มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพระดับสูง และ 

ความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีตอครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 

     7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอยางหลากหลายตามความตองการในการพัฒนา 

ประเทศ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก หลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา 

และความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา 

       7.3.4 การพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษา ใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการ

ในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก สถานประกอบการท่ีรวมมือในการพัฒนาศักยภาพกําลังคน 

ดานอาชีวศึกษา จํานวนโครงการความรวมมือท้ังในและตางประเทศ และความพึงพอใจในการพัฒนาความรวมมือ 

การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษา 

7.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา 

7.4.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา ใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพ้ืนท่ี และทุกระดับ 

การศึกษาไดรับบริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก สัดสวนผูเขาเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียน ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ผูเขาเรียน

หลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผูเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปท่ี 1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และอัตราการเพ่ิมข้ึน

ของผูเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  หลักสูตรการฝกอบรมอาชีพท่ีไดรับการพัฒนา

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความจําเปนพิเศษท่ีไดรับการศึกษาดานอาชีวศึกษาหรือฝกอบรม

วิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาท่ียืดหยุน หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ท้ังการศึกษา 

ในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัยตอบสนองความตองของผูเรียนและผูใชอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

7.4.2 ระบบฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผน  

การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก ระบบฐานขอมูลรายบุคคลท่ี

อางอิงจากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ท่ีสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานขอมูล รวมท้ังใชประโยชนรวมกัน

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืน ระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุม ถูกตอง และเปน

ปจจุบันเ พ่ือใชประโยชนในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล  

ระบบฐานขอมูลเก่ียวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม



ฉ 

 
มาตรฐาน สามารถใหบริการและใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานอ่ืนได และความพึงพอใจของบุคคลและ

หนวยงานในการเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 

 

 7.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

มีเปาหมายดังนี้ 

  7.5.1 ผูเรียนอาชีวศึกษา มีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสรางจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีไดรับการปลูกฝงจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีไดรับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสถานศึกษาท่ีดําเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

  7.5.2 ผูเรียนอาชีวศึกษาสามารดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด

ท่ีสําคัญ ไดแก จํานวนสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“สถานศึกษาพอเพียง” ผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต 

  7.5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูท่ีเก่ียวของกับ 

การสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและนําไปใชประโยชน หนวยงานภายนอกท่ีรวมมือหรือสนับสนุน

สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

7.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีเปาหมายดังนี้ 

  7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต 

หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของ 

ผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา 

     7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดท่ี

สําคัญ ไดแก นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ และนวัตกรรม 

ดานการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ  

     7.6.3 สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก เครือขาย

ความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

     7.6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก 

สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก และสถานศึกษาท่ีไดรับการยกระดับคุณภาพ

ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน  



ช 

 
8. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ 

 ความสําเร็จของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 สูการปฏิบัติข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญหลาย

ประการ ไดแก สาระสําคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาท่ีมีความชัดเจน ครบถวน และครอบคลุม  การมีสวนรวม

ในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของผูเก่ียวของทุกภาคสวน ตั้งแตระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร การประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ 

ในความสําคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา และการนําแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน  

 

 8.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ มีดังนี้ 

       8.1.1 การสรางความรูความเขาใจ ใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและพรอมเขารวมในการ

ผลักดันแผนพัฒนาการอาชี ว ศึกษา  การสร างความเข า ใจ กับหน วยงาน  องคการ และภาคี เครือข าย 

ในการจัดการอาชีวศึกษาเก่ียวกับวิสัยทัศนและเปาหมายของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 

       8.1 .2  การสร างความเชื่ อมโยงระหว างแผนพัฒนาการอาชีว ศึกษา พ.ศ.  2560 – 2579 

กับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนปฏิบัติการประจํา 

ปงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       8.1.3 การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ ใหเอ้ือตอแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 

       8.1.4 การสรางชองทางใหภาคีเครือขายในการจัดการอาชีวศึกษามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

อยางกวางขวาง ท้ังระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 

 8.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

การอาชีวศึกษา เปนการติดตามประเมินผลท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษาเขามามี 

สวนรวมในการประเมิน ท้ังการประเมินกระบวนการจัดการผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ โดยสถานศึกษาใน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาเองควบคูไปกับการประเมิน

ของหนวยงานภายในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการกําหนดหลักเกณฑการติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดท่ีชัดเจนมีมาตรฐาน และถูกตองตามหลักวิชา 
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สวนท่ี 1 

สาระสําคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 

1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  

 1.1 หลักการจัดการอาชีวศึกษา 

  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และ

ระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานโดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรู

ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ

อิสระ 

 1.2 ภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีภารกิจท่ีสําคัญ ไดแก 

  1.2.1 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ในระดับฝมือ (ปวช.) 

ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 

  1.2.2 การฝกอบรมวิชาชีพ เปนการเพ่ิมพูนความรูและการฝกทักษะอาชีพ 

 1.3 คานิยมอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมท่ีเปนเปาหมายหลักในการปลูกฝงท่ีสําคัญ  

4 ประการ ไดแก  

  1.3.1 คุณธรรม (Merit)  หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชนแกตนเองและสังคมซ่ึงมี

พ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา เปนคานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  1.3.2 คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแตละระดับ 

  1.3.3 ความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการจัดการและ 

การพัฒนางาน รวมท้ังการทํางานรวมกับผูอ่ืน                

  1.3.4 ความเปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู ทักษะ และความสามารถใน 

ดานวิชาชีพ รวมท้ังการประยุกตใชความรู ทักษะ ในดานวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ 

2. วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  

 “ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ” 

3. พันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  

 การจัดการอาชีวศึกษา มีพันธกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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 3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

 3.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย 

 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือขายความรวมมือ

จากทุกภาคสวน 

 3.4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนา

วิชาชีพ 

 3.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีท่ีหลากหลาย 

4. วัตถุประสงคของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  

 4.1 เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเปนมืออาชีพ  

 4.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย 

 4.3 เพ่ือนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 4.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา  

4.5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. เปาหมายดานคุณภาพของผูสําเร็จการอาชีวศึกษา  

 ผูสําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอยางนอย 3 ดาน 

 5.1 ดานคุณลักษณท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย 

และทักษะทางปญญา 

 5.2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา 

การเรียนรูและการปฏิบัติการ การทํางานรวมกับผูอ่ืน การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลขและ

การจัดการและการพัฒนางาน  

 5.3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรู ความสามารถในการใชทักษะ 

ในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกตสูอาชีพ 

6. ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา  

 6.1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 6.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีว ศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขง ขัน 

ของประเทศ 

 6.3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการใน 

การพัฒนาประเทศ 
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 6.4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา  

 6.5การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

7. กรอบแนวคดิของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  

       จากการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร

และเปาหมายในการพัฒนาการอาชีวศึกษา สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  

พ.ศ. 2560 – 2579  ดังภาพท่ี 1 

 

 

กรอบแนวคิดแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

การอาชีวศึกษา 

๑.การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม

และประเทศชาติ 

๒.การผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา 

เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

๓.การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมี

สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา

ประเทศ 

๔.การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทา

เทียมในดานอาชีวศึกษา 

๕.การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๖.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะของผู 

สําเร็จอาชีวศึกษา 

๑.  ด้านคณุลกัษณ์ท่ีพงึ

ประสงค์ 

๒. ด้านสมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะทัว่ไป 

๓. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

   

คานิยมอาชีวศึกษา 

๑.  คณุธรรม  

๒. คณุภาพ 

๓. ความร่วมมือ  

๔. ความเป็นมืออาชีพ  
 
 
 
 
 

คุณภาพ 
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  จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษา ไดแก ๑) การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและ

ประเทศชาติ  ๒) การผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

๓) การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ  

๔) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานอาชีวศึกษา ๕) การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริม

คุณภาพชีวิตท่ี เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ๖) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสงผลตอ

สมรรถนะของผูสําเร็จอาชีวศึกษา ในดานคุณภาพ ไดแก ดานคุณลักษณท่ีพึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไป ดานสมรรถนะวิชาชีพ และคานิยมอาชีวศึกษา ไดแก คุณธรรม  คุณภาพ  ความรวมมือ และ 

ความเปนมืออาชีพ  

8. ความเช่ือมโยงสาระสําคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 มีเชื่อมโยงระหวางสาระสําคัญ ดัง

ภาพท่ี ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒ ความเชื่อมโยงสาระสําคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
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สวนท่ี 2 

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 

 สํานักงานคณะงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดทําแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 โดย

การวิ เคราะหและสังเคราะหยุทธศาสตรชาติ  ระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564)  เพ่ือใหหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของและสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศ  

ใหสอดคลองกับเปาหมายและทิศทางของการพัฒนากําลังคนตามยุทธศาสตรชาติ โดยกําหนดยุทธศาสตร 

การอาชีวศึกษา 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. วัตถุประสงค 

 1.1  เพ่ือการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง เนนการปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย 

ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 1.2  เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในชีวิตของคนทุกชวงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

 1.3 เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2. กลยุทธ 

 ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีจํานวน 5 กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง โดยเนนการปลูกฝงและ

เสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.1.1 เปาหมาย 

   ผู เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  2.1.2  แผนงาน  

   1) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาดานความเปนพลเมืองใน 

พหุวัฒนธรรม 

   2) การสรางจิตสํานึกของผูเรียนอาชีวศึกษาใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบันหลัก

ของชาติ ไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
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   3) การปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   4) การเสริมสรางความรู  ความเขาใจ ท่ี ถูกตองเ ก่ียวกับสถาบันชาติ  ศาสนา และ

พระมหากษัตริย  

   5) การสงเสริมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

   6) การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันในสังคม

พหุวัฒนธรรม 

  2.1.3 โครงการ 

   1) โครงการสรางจิตสํานึกความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

   2)  โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

   3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

   4) โครงการลูกเสือชอสะอาด 

   5) โครงการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสงเสริมการเรียนรูและปลูกฝงวิถีประชาธิปไตย 

ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

   6) โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

   7) โครงการอ่ืน ๆ 

  2.1.4 ตัวชี้วัด 

   1) รอยละของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

   2) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผานการอบรมลูกเสือ เนตรนารี 

   3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ

สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

   4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ 

สรางภูมิคุมกันหรือปองปรามการทุจริตคอรรัปชั่น 

 2.2 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเขมแข็งในการปองกันและแกไขการทะเลาะวิวาท  

การสรางความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหมสําหรับผูเรียนอาชีวศึกษา โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และ

ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.2.1 เปาหมาย 

   ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรูและไดรับการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

  2.2.2 แผนงาน 
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   1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทาง

สันติวิธี เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ท่ีจะลดระดับความรุนแรงเม่ือเผชิญกับสถานการณและปญหาความม่ันคงรูปแบบตาง  ๆ

   2) การเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในการปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม 

   3) การพัฒนาระบบ กลไกและมาตรการท่ีเขมแข็งในการปองกันและแกไขภัยคุกคามรูปแบบใหม 

   4) การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอาชีวศึกษา 

  2.2.3 โครงการ 

   1) โครงการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสงเสริมการเรียนรูและปลูกฝงวิถีประชาธิปไตย 

ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

   2) โครงการสงเสริมการเรียนรูกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการ 

ความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี 

   3) โครงการอ่ืน ๆ 

  2.2.4 ตัวชี้วัด 

   1) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความ

ขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี 

   2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู  เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ 

ท่ีถูกตองในการปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม 

   3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมี ระบบ กลไก และมาตรการท่ีเขมแข็งในการปองกันและ 

แกไขภัยคุกคามรูปแบบใหม 

   4) รอยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

   5) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีเหตุทะเลาะวิวาท 

 2.3 กลยุทธท่ี 3 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีเปาหมาย 

แผนงานโครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.3.1 เปาหมาย 

   ผูเรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการศึกษาและ 

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  2.3.2 แผนงาน 

   1) การสรางและขยายโอกาสการศึกษาดานอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต 

   2) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษาเพ่ือสงเสริมสนับสนุน 

การจัดการอาชีวศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  
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   3) การสงเสริมใหสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม  

   4) การเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหนา ท่ี 

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

  2.3.3 โครงการ 

   1) โครงการสรางจิตสํานักความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

   2) โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

   3) โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

   4) โครงการเงินอุดหนุนคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

   5) โครงการเ งิน อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน พ้ืน ท่ี 

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

   6) โครงการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

   7) โครงการเงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต 

   8) โครงการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสงเสริมการเรียนรูและปลูกฝงวิถีประชาธิปไตย 

ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

   9) โครงการอ่ืนๆ 

  2.3.4 ตัวชี้วัด 

   1) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม      

   2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีการจัดการ

อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพท่ีครอบคลุมคนทุกชวงวัยสอดคลองกับภูมิสังคม อัตลักษณ และความตองการของ

ชุมชน 

   3) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับ

การพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพ มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

   4) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ี มี 

ความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

   5) สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีมีระบบเงินเดือน

คาตอบแทนพิเศษ เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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 2.4 กลยุทธท่ี 4 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และ

ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.4.1 เปาหมาย 

   ผูเรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  2.4.2 แผนงาน 

   1) การจัดทําฐานขอมูลความตองการการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 

   2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนอาชีวศึกษา

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

   3) การสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพของ 

คนทุกชวงวัยใหสอดคลองกับภูมิสังคม อัตลักษณ และความตองการของชุมชน 

   4) การสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในการจัดการอาชีวศึกษา 

  2.4.3 โครงการ 

   1) โครงการจัดทําฐานขอมูลความตองการการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

   2) โครงการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

   3)   โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพใหสอดคลองกับความตองการกําลังคน

อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

   4) โครงการอ่ืน ๆ 

 

  2.4.4 ตัวชี้วัด 

   1) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

อาชีพท่ีสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม          

   2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีการจัดการอาชีวศึกษาและ

ฝกอบรมวิชาชีพท่ีครอบคลุมคนทุกชวงวัยสอดคลองกับภูมิสังคม อัตลักษณ และความตองการของชุมชน 

   3) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ตามสมรรถนะอาชีพ มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

   4) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความรวมมือกับทุกภาคสวน 

ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
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 2.5 กลยุทธท่ี 5 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ  

และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.5.1 เปาหมาย 

   ผูเรียนอาชีวศึกษาพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  2.5.2 แผนงาน 

   1) การจัดทําฐานขอมูลความตองการการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 

   2) การสรางระบบสนับสนุนท่ีมีความยืดหยุนสูงเชิงบริหารจัดการและวิชาการ 

   3) การสงเสริมโอกาสในการเขาถึงองคความรูดานวิชาชีพ 

   4) การสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในการจัดการอาชีวศึกษา 

  2.5.3 โครงการ 

   1) โครงการจัดทําฐานขอมูลความตองการการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   2) โครงการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 

ในเขตเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   3)   โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพใหสอดคลองกับความตองการกําลังคน

อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   4)   โครงการเตรียมความพรอมดานอาชีพใหกับคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   5)   โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและวิชาการ 

   6) โครงการอ่ืน ๆ 

  2.5.4 ตัวชี้วัด 

   1)   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในกลุม สาขา ปาหมาย มีงานทําหลังจบการศึกษา 

   2)   ระดับความพึงพอใจของภาคผูใชท่ีมีตอสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ 

 1.2 เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของผูเรียนอาชีวศึกษา 

 1.3 เพ่ือพัฒนาทักษะฝมือ ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง  

 1.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา 

2. กลยุทธ  

 ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศมีจํานวน 3 กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของ 

ภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.1.1 เปาหมาย 

   กําลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

  2.1.2 แผนงาน 

   1) การจัดทําฐานขอมูลการผลิตและความตองการกําลังคนอาชีวศึกษา 

   2) การสงเสริมภาพลักษณและปรับคานิยมของผูเรียนดานอาชีวศึกษา 

   3) การจัดทําแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายใหมีสมรรถนะ 

ท่ีไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของภาคผูใช 

   4) การเพ่ิมปริมาณผู เรียนอาชีวศึกษาใหมีสัดสวนท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศดวยวิธีท่ีหลากหลาย  

   5) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็มศึกษา  

ทวิศึกษา ทวิภาคี ทวิวุฒิ) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสรางสรรคนวัตกรรม  

   6) การพัฒนาระบบการแนะแนวดานอาชีวศึกษา เพ่ือสรางทางเลือกการตัดสินใจศึกษาดาน

อาชีวศึกษา และประกอบอาชีพในสาขาท่ีตนถนัดและสนใจ 

   7) การ เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพการ เ รี ยนการสอนภาษา อั งกฤษ เ พ่ื อยกระดั บ ทักษะ 

การใชภาษาอังกฤษของผูเรียนอาชีวศึกษา  

   8) การส ง เสริ ม ทักษะและสมรรถนะของผู เ รี ยนอาชี ว ศึกษาและ กําลั งแรงงาน  

โดยเนนการลงมือปฏิบัติจริงอยางครบวงจร การทํางานรวมกัน และการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง 
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   9) การ พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบั ติ ง านของผู เ รี ยนอาชี ว ศึกษา ท้ั งการ ศึกษา 

ในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี 

   10) การพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตร 

การอาชีวศึกษา ระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพ เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ

แหงชาติ 

 

  2.1.3 โครงการ 

   1) โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาตามความตองการ

ของตลาดแรงงานและประเทศ 

   2) โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดงานในกลุม

อุตสาหกรรมเปาหมาย 

   3) โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ

ทวิศึกษา 

   4) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของผูเรียนอาชีวศึกษา 

   5 โครงการพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21  

   6) โครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ 

   7) โครงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแหงชาติกับกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน 

   8) โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาดานอาชีพของสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 

   9) โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู เรียนดวยคุณภาพและ

มาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

   10) โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   11) โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ 

ใน 10 อุตสาหกรรมหลัก เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพ่ืออนาคต 

   12) โครงการสานประชารัฐดานยกระดับคุณภาพวิชาชีพ E๒ 

   13) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

   14) โครงการเงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน  

   15) โครงการเงินทุนเสริมสรางประสบการณอาชีวศึกษาและสรางรายไดระหวางเรียน 

   16) โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐาน

ใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 
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   17) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลนสู

มาตรฐานสากล 

   18) โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐาน

ใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

   19) โครงการยกระดับมาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดับปฏิบัติการ 

   20) โครงการพัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการอาชีวศึกษา 

   21) โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

   22) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

   23) โครงการเสริมสรางคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

   24) โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปองกันและปราบปรามทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

   25) โครงการสงเสริมกิจกรรมการปองกันการทุจริต 

   26) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษา 

   27) โครงการอาชีวะพัฒนา 

   28) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 

   29) โครงการกิจกรรมองคการวิชาชีพความคิดสรางสรรคอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

   30) โครงการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปภัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

   31) โครงการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

   32) โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ

สรางทุนปญญาชาติ 

   33) โครงการอ่ืนๆ 

  2.1.4 ตัวชี้วัด 

   1) รอยละของสถานศึกษามีฐานขอมูลการผลิตและความตองการกําลังคนอาชีวศึกษา 

   2) สัดสวนของผูเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา 

   3) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   4) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 

   5) รอยละของผูสําเร็จอาชีวศึกษาท่ีมีสรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ 

   6) ระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษของผูสํา เร็จอาชีว ศึกษาตามมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  
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   7) จํานวนผูสําเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุมอุตสาหกรรมเปาหมายตรงตามขอมูลความตองการ

กําลังคน 

   8) อัตราการมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จอาชีวศึกษา (ไมนับศึกษาตอ) ภายใน

ระยะเวลา 1 ป  

   9) รอยละของผูสําเร็จอาชีวศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 

 2.2 กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปน 

เลิศเฉพาะทาง โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.1.1 เปาหมาย 

   การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง 

   2.1.2 แผนงาน 

      1) การสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาใหผลิตและพัฒนากําลังคนตามความเชี่ยวชาญและ

ความเปนเลิศเฉพาะทาง ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

   2) การสงเสริมการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิ มาตรฐานอาชีพสูการปฏิบัติ  เ พ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   3) การสงเสริมสนับสนุนผู เรียนอาชีวศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนา 

อยางตอเนื่อง สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

   4) การปรับระบบการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความยืดหยุนและเชี่ยมโยงกับระบบการศึกษาอ่ืน  ๆได 

   5) การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) มาตรฐานอาชีพ 

วิชาชีพท่ีสอดคลองกับตลาดงานและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

   6) การสงเสริมใหมีการประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และ

การเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียนหรือประเทศตาง ๆ ในการยกระดับฝมือผูเรียนอาชีวศึกษาสูระดับสากล 

   7) พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 

   8) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและ 

การพัฒนาประเทศ   

  2.1.3 โครงการ 

   1) โครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ 

   2) โครงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแหงชาติกับกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน 

   3) โครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ 

   4) โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเปนศูนยกลางดานอาชีวศึกษาของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

   5) โครงการความรวมมือกับสถาบันคีนัน บริทิชเคานซิล และ สสวท. 
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   6) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่ งประดิษฐคนรุนใหมและ 

หุนยนตอาชีวศึกษา 

   7) โครงการวิจัยประยุกตเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม 

   8) โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูและนวัตกรรม 

   9) โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม 

   10) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

   11) โครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง 

   12) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

   13) โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ 

   14) โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศ 

   15) โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐาน

ใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

   16) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน 

สูมาตรฐานสากล 

   17) โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐาน

ใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

   18) โครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ 

   19) โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเปนศูนยกลางดานอาชีวศึกษาของภูมิภาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต 

   20) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

   21) โครงการอ่ืน ๆ 

  2.1.4 ตัวชี้วัด 

   1) รอยละของสถานศึกษาท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง 

   2) จํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและ 

การพัฒนาประเทศ 

   3) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเนนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการวิจัย 

   4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูแบบบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร หรือสะเต็มศึกษา 

   5) จํานวนสถานศึกษาท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูทางวิชาชีพ 

   6) รอยละของครูอาชีวศึกษาผานการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 
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   7) จํานวนของภาคีเครือขายความรวมมือระหวางรัฐ  เอกชน สถานประกอบการ  

สมาคมวิชาชีพท่ีจัดการอาชีวศึกษารวมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากําลังคนตามความตองการของตลาดแรงงาน 

 2.3 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา  

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.1.1 เปาหมาย 

   การวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และมูลคาทางเศรษฐกิจ 

  2.1.2 แผนงาน 

   1) การสงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ 

   2) การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

องคความรูอาชีวศึกษา 

  2.1.3 โครงการ  

   1) โครงการความรวมมือกับสถาบันคีนัน บริทิชเคานซิล และ สสวท. 

   2) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนต

อาชีวศึกษา 

   3) โครงการวิจัยประยุกตเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม 

   4) โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูและนวัตกรรม 

   5) โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม 

   6) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

   7) โครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง 

   8) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

   9) โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ 

   10) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน 

สูมาตรฐานสากล 

   11) โครงการอ่ืน ๆ 

     2.1.4 ตัวชี้วัด 

   1) จํานวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรู ท่ีนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

   2) จํานวนบุคลากรอาชีวศึกษาดานการวิจัยและพัฒนา 

   3) จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
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   4) จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการ

พัฒนาประเทศ 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

สมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

 1.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษา 

 1.3 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีหลากหลายตามความตองการในการพัฒนาประเทศ 

 1.4 เพ่ือพัฒนาความรวมมือในการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

2. กลยุทธ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการ

พัฒนาประเทศ มีจํานวน 4 กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพโดย มีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และ

ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.1.1 เปาหมาย 

   กําลังคนดานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ

สมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ สูประเทศไทย 4.0 

  2.1.2 แผนงาน 

   1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลัก

และสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพตามศักยภาพของกําลังคนอาชีวศึกษา  

   2) การสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีท่ีหลากหลาย 

   3) การพัฒนาแหลงเรียนรูดานอาชีวศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   4) การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 

  2.1.3 โครงการ 

   1) โครงการฝกอบรม Online TEPE 

   2) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมการสอนของครูอาชีวศึกษา 

   3) โครงการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 

   4) โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษา ECHO English และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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   5) โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด 4.0 S-Curve และ New S-Curve) 

   6) โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล 

   7) โครงการสรางความยืดหยุนระบบอาชีวศึกษา พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ 

   8) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด 4.0 

   9) โครงการข้ึนทะเบียนครูเจาของอาชีพ ครูภูมิปญญา (เชื่อมโยงแกปญหาความขาดแคลนครู) 

   10) โครงการสรางการมีสวนรวมจัดอาชีวศึกษา (สานพลังประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./ 

สถานประกอบการและหนวยงาน) 

   11) โครงการพัฒนาสถานศึกษาภายใตโครงการเงินกูจากรัฐบาลญี่ปุน 

   12) โครงการอ่ืนๆ 

  2.1.4 ตัวชี้วัด 

   1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ 

   2) ระดับความพึงพอใจของภาคผูใชท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 2.2 กลยุทธท่ี 2 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพ โดยมีเปาหมาย 

แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.2.1 เปาหมาย 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา 

  2.2.2 แผนงาน 

   1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง  

   2) การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

อาชีวศึกษา  

   3) การจัดหาสื่อ อุปกรณและแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย สนับสนุนการจัดการเรียนรู  

   4) การสนับสนุนชมรมครูวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพใหมีบทบาทในการพัฒนาครู และ

บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา  

  2.2.3 โครงการ 

   1) โครงการผลิตพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

   2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน (พัฒนาครู) 

   3) โครงการประเมินสมรรถนะครูเพ่ือการพัฒนา 

   4) โครงการฝกอบรม Online TEPE 

   5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมการสอนของครูอาชีวศึกษา 

   6) โครงการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 
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   7) โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษา ECHO English และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

   8) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด 4.0 

   9) โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล 

   10) โครงการพัฒนาชมรมครูวิชาชีพกับสมาคมวิชาชีพสูมาตรฐานสากล 

   11) โครงการอ่ืนๆ 

  2.2.4 ตัวชี้วัด 

   1) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

   2) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีศักยภาพระดับสูง 

   3) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีตอครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 

 2.3 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความตองการในการพัฒนาประเทศ โดยมี

เปาหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.3.1 เปาหมาย 

   หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอยางหลากหลายตามความตองการในการพัฒนา

ประเทศ 

  2.3.2 แผนงาน 

   1) การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความตองการในการพัฒนาประเทศ  

   2) การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา  

   3) การประเมินและพัฒนาศักยภาพผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา  

  2.3.3 โครงการ 

   1) โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความตองการในการพัฒนาประเทศ 

   2) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด 4.0 

   3) โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด 4.0 S-Curve และ New S-Curve) 

   4) โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล 

   5) โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษา ECHO English และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

   6) โครงการพัฒนาสถานศึกษาภายใตโครงการเงินกูจากรัฐบาลญี่ปุน 

   7)   โครงการอ่ืนๆ 

  2.3.4 ตัวชี้วัด 

   1) จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา 

   2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา 

   3) ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา 
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 2.4 กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาความรวมมือในการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา

ประเทศ โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.4.1 เปาหมาย 

   พัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา

ประเทศ 

  2.4.2 แผนงาน 

   1) การสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในประเทศในการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดาน

อาชีวศึกษา 

   2) การสรางความรวมมือกับตางประเทศในการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษา 

   3) การสรางความรวมมือกับองคกรท้ังในประเทศและตางประเทศในการพัฒนาศักยภาพ

กําลังคนดานอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 

  2.4.3 โครงการ 

   1) โครงการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 

   2) โครงการสรางการมีสวนรวมจัดอาชีวศึกษา (สานพลังประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./ 

สถานประกอบการและหนวยงาน) 

   3) โครงการพัฒนาสถานศึกษาภายใตโครงการเงินกูจากรัฐบาลญี่ปุน 

   4) โครงการอ่ืนๆ 

  2.4.4 ตัวชี้วัด 

   1) จํานวนสถานประกอบการท่ีรวมมือในการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษา 

   2) จํานวนโครงการความรวมมือท้ังในและตางประเทศ 

   3) ระดับความพึงพอใจในการพัฒนาความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา  

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในการเขาถึงบริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 

ตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพ้ืนท่ี และทุกระดับการศึกษาไดรับการศึกษาดานอาชีวศึกษาในรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมตามศักยภาพในสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกัน 
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 1.3 เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูลกลางรายบุคคลของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ฐานขอมูลระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 1.4 เพ่ือใหมีระบบสารสนเทศทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน  

ในการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา 

2. กลยุทธ 

 ยุทธศาสตรการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา มีจํานวน 2 กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในการศึกษาดานอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.1.1 เปาหมาย 

   เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา ใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพ้ืนท่ี และทุกระดับ

การศึกษาไดรับบริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

  2.1.2 แผนงาน 

   1) การสรางโอกาสการเขารับบริการการศึกษาดานอาชีว ศึกษาครอบคลุมผู เรียน 

ทุกกลุมเปาหมาย  

   2) การพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกลเคียงกัน  

   3) การพัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลายรองรับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  

   4) การจัดสรรอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ  

   5) การ พัฒนาสื่ อ ก า ร เ รี ย นกา รสอนและจั ดหาครุ ภัณฑ ก า ร ศึกษา ท่ี เ หม าะสม 

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  

   6) การสรางความรวมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับทุกภาคสวน 

  2.1.3 โครงการ 

   1)  โครงการพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสถานประกอบการ 

   2)  โครงการสรางคานิยมในการเรียนการอาชีวศึกษา 

   3)   โครงการ อศกช. 

   4)  โครงการ ทวิศึกษา 

   5)  โครงการอาชีวศึกษามัธยมตอนตน (ปตอ.) 

   6)  โครงการวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา 

   7)  โครงการอาชีวศึกษาสําหรับผูออกนอกระบบการศึกษา 
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   8)  โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นสําหรับวัยแรงงาน กลุมผูสูงอายุกลุมเปาหมาย

พิเศษ สรางงาน สรางอาชีพตอยอดอาชีพ 

   9)  โครงการอาชีวศึกษาสําหรับผูมีความตองการพิเศษ 

   10)  โครงการสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ 

   11) โครงการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   12) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 

   13) โครงการอ่ืนๆ 

  2.1.4 ตัวชี้วัด 

   1) สัดสวนผูเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียนท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   2) รอยละของผูเขาเรียนหลักสูตรทวิศึกษา เทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   3) รอยละของผูเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี 1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียน

ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  

   4)  อัตราการเพ่ิมข้ึนของผูเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

   5)   จํานวนหลักสูตรการฝกอบรมอาชีพท่ีไดรับการพัฒนาสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

   6)  จํานวนผูเรียนท่ีมีความจําเปนพิเศษท่ีไดรับการศึกษาดานอาชีวศึกษาหรือฝกอบรมวิชาชีพ 

   7)  จํานวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาท่ียืดหยุน หลากหลาย ทุกระดับ

การศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

   8)  มีระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัยตอบสนองความตองของ

ผูเรียนและผูใชอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 2.2 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการอาชีวศึกษาท่ีครอบคุลม ถูกตอง และเปน

ปจจุบัน โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.2.1 เปาหมาย 

   ระบบฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผน  

การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล 

  2.2.2 แผนงาน  

   1)  การพัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานครอบคลุม ถูกตอง  

เปนปจจุบัน และมีความเปนเอกภาพ  

   2)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการอาชีวศึกษาท่ีครอบคุลม ถูกตอง และ 

เปนปจจุบัน สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
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  2.2.3  โครงการ 

   1)  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูเรียนอาชีวศึกษา 

   2)   โครงการจัดทําฐานขอมูลรายบุคคลของสถานศึกษา 

   3)  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   4)  โครงการอ่ืนๆ 

  2.2.4  ตัวชี้วัด 

   1)  มีระบบฐานขอมูลรายบุคคลท่ีอางอิงจากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ท่ีสามารถ

เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานขอมูล รวมท้ังใชประโยชนรวมกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ

หนวยงานอ่ืน 

   2)  มีระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบันเพ่ือใชประโยชนในการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล 

   3)  มีระบบฐานขอมูลเก่ียวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรู

อาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถใหบริการและใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานอ่ืนได 

   4)  ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหนวยงานในการเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูล

และสารสนเทศทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือสรางจิตสํานึก ปลูกฝงทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรมของผูเรียนอาชีวศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.2 เพ่ือสงเสริมคานิยมของผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 เพ่ือวิจัยและพัฒนาองคความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.4 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนอาชีวศึกษานําองคความรูไปใชการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. กลยุทธ 

 ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีจํานวน 3 กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1  พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษา ใหมีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.1.1 เปาหมาย 

   ผูเรียนอาชีวศึกษา มีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  2.1.2 แผนงาน 
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   1) การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในการสรางจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   2) การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนอาชีวศึกษา 

มีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   3) การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีสมรรถนะในการจัดการเรียน

การสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนอาชีวศึกษาเกิดจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  2.1.3 โครงการ 

   1) โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

   2) โครงการปลูกจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไม 

   3) โครงการอาชีวะตานยาเสพติด 

   4) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (To Be Number One) 

   5) โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา 

   6) โครงการซอมคอมพิวเตอรโซลาเซลล 

   7) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

   8) โครงการเสริมเสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

   9)   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

   10)  โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

   1) โครงการอ่ืนๆ 

  2.1.4 ตัวชี้วัด 

   1) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสรางจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   2) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีไดรับการปลูกฝงจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   3) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีไดรับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   4) รอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

 2.2 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.2.1 เปาหมาย 
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   ผูเรียนอาชีวศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2.2 แผนงาน 

   1) การสงเสริมการบริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 

   2) การสงเสริมใหผู เรียนอาชีวศึกษาสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน 

การดํารงชีวิต 

   3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการจัดการเรียนการสอนและการดํารงชีวิต 

  2.2.3 โครงการ 

   1) โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

   2)  โครงการสถานศึกษาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

   3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   4) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

   5) โครงการอ่ืนๆ 

  2.2.4 ตัวชี้วัด 

   1) จํานวนสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 

   2) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต 

   3) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชในการดํารงชีวิต 

 2.3 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต  

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.3.1 เปาหมาย 

   การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

  2.3.2 แผนงาน  

   1) การสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   2) การแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสนับสนุนดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
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   3) การสงเสริมการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดาน 

การสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไปใชประโยชน 

  2.3.3 โครงการ 

   1) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนต

อาชีวศึกษา 

   2) โครงการวิจัยประยุกตเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม 

   3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

   4)  โครงการสงเสริมการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 

   5) โครงการอ่ืนๆ 

  2.3.4 ตัวชี้วัด 

   1) จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูท่ีเก่ียวของกับการ 

สรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   2) จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานการสรางเสริม

คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไปใชประโยชน 

   3) จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีรวมมือหรือสนับสนุนสถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

1.2 เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

1.3 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

1.4 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

2. กลยุทธ 

 ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีจํานวน 4 กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยมีเปาหมาย 

แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.1.1 เปาหมาย 

   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหนวยงานในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา และสถานศึกษา 

มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 
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  2.1.2 แผนงาน 

   1) การปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับบทบาทและภารกิจของการจัดการ

อาชีวศึกษาท้ังในสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา 

   2) การกําหนดมาตรการการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาตาม

ประเภท ขนาด และสถานศึกษาท่ีตองการความชวยเหลือ และพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน 

   3) ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ภ า ย ใ ต 

หลักธรรมาภิบาล 

   4) การสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา 

  2.1.3 โครงการ 

   1) โครงการเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

   2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวยนวัตกรรมทางการบริหาร 

ท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพพ้ืนท่ี ชุมชน  

   3) โครงการปรับปรุง พัฒนา แกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดการอาชีวศึกษา  

   4) โครงการปรับปรุงโครงสรางบริหารราชการสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา และ

สถานศึกษา 

   5) โครงการจัดกลุมสถานศึกษาตามประเภท ขนาดสถานศึกษา และความเปนเลิศเฉพาะทาง

ของสถานศึกษา 

   6) โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา 

   7) โครงการพัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการอาชีวศึกษา 

   8) โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  9) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีตองการความชวยเหลือและ

พัฒนาพิเศษอยางเรงดวน (ICU) 

  10)  โครงการสานพลังประชารัฐดานยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) 

  11)  โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  12)  โครงการอ่ืนๆ 

  2.1.4 ตัวชี้วัด 

   1) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเอ้ือตอการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

   2) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีมาตรการทางการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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   3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพภายใต 

หลักธรรมาภิบาล 

 2.2  กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับกับการพัฒนา

ประเทศ โดยมีเปาหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.2.1 เปาหมาย 

   นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

  2.2.2 แผนงาน 

   1) พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

   2) พัฒนานวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับกับการพัฒนา

ประเทศ 

  2.2.3 โครงการ 

   1) โครงการพัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการอาชีวศึกษา 

   2) โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความ

เปนเลิศเฉพาะทางสูมาตรฐานสากล 

   3) โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

   4) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีตองการความชวยเหลือและ

พัฒนาพิเศษอยางเรงดวน (ICU) 

   5) โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและ 

บริการใน 10 อุตสาหกรรมหลักเพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพ่ืออนาคต 

   6) โครงการอ่ืนๆ 

  2.2.4 ตัวชี้วัด 

   1) จํานวนนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ  

   2) จํานวนนวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับกับการ

พัฒนาประเทศ 

 2.3 กลยุทธท่ี 3  สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยมีเปาหมาย 

แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.3.1 เปาหมาย 

   เครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษาและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 

  2.3.2 แผนงาน    แสวงหาเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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  2.3.3 โครงการ 

   1) โครงการพัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันอาชีวศึกษา และสถานศึกษา 

   2) โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

   3) โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย 

   4) โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ 

ใน 10 อุตสาหกรรมหลักเพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพ่ืออนาคต 

   5) โครงการสานพลังประชารัฐดานยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) 

   6) โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   7) โครงการอ่ืนๆ 

  2.3.4 ตัวชี้วัด 

   จํานวนเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 2.4 กลยุทธท่ี 4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยมีเปาหมาย 

แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.4.1 เปาหมาย 

   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

การอาชีวศึกษาทุกระดับ 

  2.4.2 แผนงาน 

   1) การ พัฒนาระบบการประ กัน คุณภาพภายในการอาชี ว ศึกษา ท่ีสอดคล อง กับ 

การเปลี่ยนแปลงและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

   2) การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

   3) การสงเสริมใหสถานศึกษาไดรับการยกระดับคุณภาพใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 

  2.4.3 โครงการ 

   1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน 

สูมาตรฐานสากล (APACC)  

   2) โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐาน

ใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

   3) โครงการอ่ืนๆ 

  2.4.4 ตัวชี้วัด 

   1) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 

   2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

   3) รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับการยกระดับคุณภาพใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
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สวนท่ี 3 

การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 สูการปฏิบัติ 

 ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 สูการปฏิบัติ ข้ึนอยูกับ

ปจจัยสําคัญหลายประการ ประกอบดวย สาระสําคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ท่ีมีความชัดเจน 

ครบถวนและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และการมีสวนรวมในการพัฒนาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของ

ผูเก่ียวของทุกภาคสวน  ท้ังในระดับนโยบาย และการปฏิบัติการ เพ่ือนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 สูการปฏิบัติ 

 



ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง โดยเนนการปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันใน 

   สังคมพหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

เปาหมาย  ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตารางท่ี 3.1 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง โดยเนนการปลูกฝงและเสริมสราง 

วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ดานความเปนพลเมืองในพหุวัฒนธรรม 

2) การสรางจิตสํานึกของผูเรียนอาชีวศึกษาใหมีความจงรักภักดี 

และธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  ไดแก ชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

3) การปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 

สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และยึดมั่นใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

4.) การเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบัน

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  

5) การส งเสริ มการพัฒนากิจการลูกเสื อ เนตรนารี 

ในสถานศกึษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6) การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 เพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) โครงการสรางจิตสํานึกความรักสถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย 

2) โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

4) โครงการลูกเสือชอสะอาด 

5)  โครงการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสงเสริมการ

เรียนรูและปลูกฝงวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 

สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันในสังคม 

พหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

6)  โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนการสอน 

7)  โครงการอ่ืน ๆ 

1) รอยละของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจัดกิจกรรม

สงเสริมการเรียนรูท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีและธํารง

รักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผาน 

การอบรมลูกเสือ เนตรนารี 

3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันใน

สังคมพหุวัฒนธรรม 

4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเ พ่ือสรางภูมิคุมกันหรือ 

ปองปรามการทุจริตคอรรัปช่ัน 

สมอ.  

ศพก. 

ศน. 

ศทอ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเขมแข็งในการปองกันและแกไขการทะเลาะวิวาท การสรางความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหมสําหรับผูเรียนอาชีวศึกษา 

เปาหมาย ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรูและไดรับการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

ตารางท่ี 3.2 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเขมแข็งในการปองกันและแกไขการทะเลาะวิวาท การสรางความรุนแรง และ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหมสําหรับผูเรียนอาชีวศึกษา 

 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทาง 

การจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี เพ่ือใหมีความรู 

ความเขาใจ ท่ีจะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ

และปญหาความมั่นคงรูปแบบตาง ๆ  

2)  การเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในการปองกัน 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม 

3)  การพัฒนาระบบ กลไกและมาตรการท่ีเขมแข็งในการปองกัน

และแกไขภัยคุกคามรูปแบบใหม 

4)  การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

1)  โครงการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสงเสริมการเรียนรู

และปลูกฝงวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 

สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ

ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

2)  โครงการสงเสริมการเรียนรูกระบวนการเรียนรูและปลูกฝง

แนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี 

3)  โครงการอ่ืน ๆ  

1) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูและ

ปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี 

2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู  

เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในการปองกัน

ภัยคุกคามรูปแบบใหม 

3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมี ระบบ กลไก และมาตรการ

ท่ีเขมแข็งในการปองกันและแกไขภัยคุกคามรูปแบบใหม 

4) รอยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

5) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีเหตุทะเลาะวิวาท 

 

สมอ.  

ศพก. 

ศน. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธท่ี 3 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

เปาหมาย ผูเรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ตารางท่ี 3.3 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การสรางและขยายโอกาสการศึกษาดานอาชีวศึกษาใน

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

2)  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดาน

อาชีวศึกษาเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา

สําหรับคนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต  

3)  การสงเสริมใหสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใตจัดการเรียนการสอน โดย 

บูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม  

4)  การเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต 

1)  โครงการสรางจิตสํานักความรักสถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย 

2)  โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

3) โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

4)  โครงการเงินอุดหนุนคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

5)  โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

6)  โครงการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

7)  โครงการเงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถ

ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

8)  โครงการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสงเสริมการ

เรียนรูและปลูกฝงวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 

สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันในสังคม 

พหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

9)  โครงการอ่ืน ๆ 

1) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จั ง ห วั ด ชาย แด นภา ค ใ ต ท่ี มี ก า ร พัฒ นา หลั ก สู ต ร 

ฐานสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม 

2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีการจัดการอาชีวศึกษาและ

ฝกอบรมวิชาชีพท่ีครอบคลุมคนทุกชวงวัยสอดคลองกับ 

ภูมิสังคมอัตลักษณ และความตองการของชุมชน 

3) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพตาม

สมรรถนะอาชีพ มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

4) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีความรวมมือกับทุกภาคสวนใน

การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

5) สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต ท่ีมีระบบเงินเดือนคาตอบแทนพิเศษ เพ่ือ

สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ศพต.  

สมอ.  

สอ.   

ศอช.  

ศพก. 

สนผ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธท่ี 4 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

เปาหมาย ผูเรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ตารางท่ี 3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การจัดทําฐานขอมูลความตองการการผลิตและพัฒนา

กําลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพใหสอดคลอง

กับความตองการกําลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 

3)  การสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการจัดการอาชีวศึกษา

ศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพของคนทุกชวงวัยใหสอดคลอง

กับภูมิสังคม อัตลักษณ และความตองการของชุมชน 

4)  การสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษในการจัดการอาชีวศึกษา 

 

1)  โครงการจัดทําฐานขอมูลความตองการการผลิตและ

พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2)  โครงการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการ

ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 

3)  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพให

สอดคลองกับความตองการกําลังคนอาชีวศึกษาในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

4)  โครงการอ่ืน ๆ 

1) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมี

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคลองกับ

สังคมและวัฒนธรรม  

2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมี 

การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพท่ีครอบคลุมคน 

ทุกชวงวัยสอดคลองกับภูมิสังคม อัตลักษณ และความตองการ

ของชุมชน 

3) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ี

ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพ มีงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

4) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมี

ความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการอาชีวศึกษาและ

ฝกอบรมวิชาชีพ 

 

 

 

ศทอ.  

สนผ.  

สมอ.   

สม. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธท่ี 5 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เปาหมาย ผูเรียนอาชีวศึกษาพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ตารางท่ี 3.5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1) การจัดทําฐานขอมูลความตองการการผลติและพัฒนา

กําลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2) การสรางระบบสนับสนุนท่ีมีความยืดหยุนสูงเชิงบริหาร

จัดการและวิชาการ 

3) การสงเสรมิโอกาสในการเขาถึงองคความรูดานวิชาชีพ 

4) การสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกในการจัดการอาชีวศึกษา 

1) โครงการจัดทําฐานขอมูลความตองการการผลิตและ

พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2) โครงการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนใน 

การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 

ในเขตเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

3) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพให

สอดคลองกับความตองการกําลังคนอาชีวศึกษาใน 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

4) โครงการเตรียมความพรอมดานอาชีพใหกับคนในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

5) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

และวิชาการ 

6) โครงการอ่ืน ๆ 

 

 

 

1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในกลุม สาขา ปาหมาย 

 มีงานทําหลังจบการศึกษา 

2) ระดับความพึงพอใจของภาคผูใชท่ีมีตอสมรรถนะของ

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 

 

 

ศทอ.  

สนผ.  

สมอ.   

สม. 

ศอศท. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

กลยุทธท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

เปาหมาย กําลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

ตารางท่ี 3.6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของภาคผูใช และการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผดิชอบ 

1)  การจัดทําฐานขอมูลการผลิตและความตองการกําลังคน

อาชีวศึกษา 

2)  การสงเสริมภาพลักษณและปรับคานิยมของผูเรียนดาน

อาชีวศึกษา 

3)  การจัดทําแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนกลุม

อุตสาหกรรมเปาหมายใหมีสมรรถนะท่ีไดมาตรฐานตรงตาม

ความตองการของภาคผูใช 

4)  การเ พ่ิมปริมาณผู เรียนอาชีวศึกษาใหมีสัดสวนท่ี

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศดวยวิธีท่ีหลากหลาย  

5)  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสห

วิทยาการ (อาทิ สะเต็มศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี ทวิวุฒิ) 

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสรางสรรคนวัตกรรม 

6)   การพัฒนาระบบการแนะแนวด านอาชีว ศึกษา  

เพ่ือสรางทางเลือกการตัดสินใจศึกษาดานอาชีวศึกษา และ

ประกอบอาชีพในสาขาท่ีตนถนัดและสนใจ 

7)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เ พ่ือยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของผู เ รี ยน

อาชีวศึกษา 

1)  โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือการผลิตและพัฒนา

กํ า ลั ง ค น อ า ชี ว ศึ ก ษ า ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง

ตลาดแรงงานและประเทศ 

2)  โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหตรง

กับความตองการของตลาดงานในกลุมอุตสาหกรรม

เปาหมาย 

3) โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

รูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา 

4)  โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของ

ผูเรียนอาชีวศึกษา 

5)  โครงการพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีทักษะ

พ้ืนฐานท่ีจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21  

6)   โครงการ ขับเคลื่ อนกรอบคุณ วุฒิแห งชาติ สู 

การปฏิบัติ 

7)  โครงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแหงชาติ กับ 

กรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน 

8)   โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการ ศึกษา 

ดานอาชีพของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

9)  โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี 

1) รอยละของสถานศึกษามีฐานขอมูลการผลิตและความ

ตองการกําลังคนอาชีวศึกษา 

2) สัดสวนของผูเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับ

ผูเรียนสามัญศึกษา 

3) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีไดรับเงินกูยืมเพ่ือ

การศึกษา 

5) รอยละของผูสําเร็จอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตาม

ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

6) ระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จ

อาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

7) จํานวนผูสําเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุมอุตสาหกรรม

เปาหมายตรงตามขอมูลความตองการกําลังคน 

8) อัตราการมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ

อาชีวศึกษา ภายในระยะเวลา ๑ ป  

9) รอยละของผูสําเร็จอาชีวศึกษาท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 

ศทอ.  

สมอ.  

ศอศท.   

สม.  

ศปส.  

ศพก. 

ศปร. 

สนผ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

 8) การสงเสริมทักษะและสมรรถนะของผู เรียน

อาชีวศึกษาและกําลังแรงงานโดยเนนการลงมือปฏิบัติจริง

อยางครบวงจร การทํางานรวมกัน และการฝกปฏิบัติใน

สถานการณจริง 

9) การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู เรียน

อาชีวศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบ

ทวิภาคี 

10) การพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลการ

เรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตรการอาชีวศึกษา ระบบการ

เทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพ เพ่ือยกระดับ

คุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

สมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

10) โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

11) โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา

ตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน ๑๐ อุตสาหกรรม

หลักเพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพ่ือ

อนาคต 

12) โครงการสานประชารัฐดานยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

E๒ 

13) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน 

กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

14) โครงการเงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของ

นักเรียนนักศึกษาท่ียากจน  

15) โครงการเงินทุนเสริมสรางประสบการณอาชีวศึกษา

และสรางรายไดระหวางเรียน 

16) โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิผู เ รียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี

สมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

17) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน

คุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลนสูมาตรฐานสากล 

18) โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิผู เ รียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี

สมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

19) โครงการยกระดับมาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษา
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แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

และเทคโนโลยีระดับปฏิบัติการ 

20) โครงการพัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งใหกับ

สถาบันการอาชีวศึกษา 

21) โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ 

22)  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

23)  โครงการเสริมสรางคุณธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 

24) โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปองกันและปราบปราม

ทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

25)  โครงการสงเสริมกิจกรรมการปองกันการทุจริต 

26) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษา 

27)  โครงการอาชีวะพัฒนา 

28)  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย

ซอมสรางเพ่ือชุมชน 

29) โครงการกิจกรรมองคการวิชาชีพความคิด

สรางสรรคอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

30)  โครงการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ

ไทยในพระราชูปภัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

31)  โครงการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

32)  โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเปนมืออาชีพ

และความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือสราง 

ทุนปญญาชาติ 

33)  โครงการอ่ืน ๆ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง 

เปาหมาย การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง 

ตารางท่ี 3.7 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการสงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาใหผลิตและพัฒนา

กํ า ลั ง ค น ต า ม ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ แ ล ะ ค ว า ม เ ป น 

เลิศเฉพาะทาง ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

2)  การสงเสริมการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิ มาตรฐานอาชีพสู

การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3) การสงเสริมสนับสนุนผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีความสามารถ

พิเศษใหไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง สอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ 

4)  การปรับระบบการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความยืดหยุนและ

เช่ียมโยงกับระบบการศึกษาอ่ืน ๆ ได 

5 )  ก า ร พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร วิ ช า ชี พ ต า ม 

กรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) มาตรฐานอาชีพ วิชาชีพ 

ท่ีสอดคลองกับตลาดงานและยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ 

6)  การสงเสริมใหมีการประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา

ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิ

อางอิงอาเซียนหรือประเทศตาง ๆ ในการยกระดับฝมือผูเรียน

อาชีวศึกษาสูระดับสากล 

7)  พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 

8 )   พัฒนาหลั กสู ต ร ฐานสมร รถนะ ในสาขา ท่ีต ร ง กั บ 

ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

1)   โครงการ ขับเคลื่ อนกรอบคุณ วุ ฒิแห งชาติ สู 

การปฏิบัติ 

2)  โครงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแหงชาติ กับ 

กรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน 

3)  โครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐาน

นานาชาติ 

4)  โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือ 

เปนศูนยกลางดานอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเ ชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

5)  โครงการความรวมมือกับสถาบันคีนัน บริ ทิช 

เคานซิล และ สสวท. 

6)  โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 

7)  โครงการวิจัยประยุกตเพ่ือสรางองคความรูและ

นวัตกรรม 

8)  โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและ 

วิจัยองคความรูและนวัตกรรม 

9)  โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสรางองคความรู

และนวัตกรรม 

10)  โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

1) รอยละของสถานศึกษาท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนให 

มีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง 

2) จํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาท่ีตรงกับ 

ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

3 )  ร อ ย ล ะ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ น น 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการวิจัย 

4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

องคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และ

คณิตศาสตร หรือสะเต็มศึกษา 

5) จํานวนสถานศึกษาท่ี ใช ชุมชนเปนแหลง เรี ยนรู 

ทางวิชาชีพ 

6) รอยละของครูอาชีวศึกษาผานการประเมินสมรรถนะ

ตามมาตรฐานอาชีพ 

7) จํานวนของภาคีเครือขายความรวมมือระหวางรัฐ 

เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพท่ีจัดการ

อาชีวศึกษารวมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากําลังคนตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน 

สมอ. 

สวพ.  

ศอศท.   

ศปร.  

สม. 

สนผ. 

ศปร. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

11)  โครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมี 

ความเปนเลิศเฉพาะทาง 

12)  โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

13)  โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียน

นักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ 

14)  โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนา

อาชีวศึกษาไทยของประเทศ 

15)  โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิผู เ รียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี

สมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

16)  โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน

คุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลนสูมาตรฐานสากล 

17)  โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิผู เ รียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี

สมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

18) โครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษา 

สูมาตรฐานนานาชาติ 

19)  โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเปน

ศูนยกลางดานอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเซียตะวันออก

เฉียงใต 

20)  โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

21)  โครงการอ่ืน ๆ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ 

เปาหมาย การวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 3.8 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการสงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ 

 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การสงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

องคความรูด านอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค า 

ทางเศรษฐกิจ 

2)  การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา 

1)  โครงการความรวมมือกับสถาบันคีนัน บริทิชเคานซิล และ 

สสวท. 

2) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 

3)  โครงการวิจัยประยุกตเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม 

4)  โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัย 

องคความรูและนวัตกรรม 

5)  โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสรางองคความรู

และนวัตกรรม 

6)  โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

7)  โครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศ

เฉพาะทาง 

8)  โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

9)  โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษา

อาชีวศึกษาในตางประเทศ 

10)  โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน

คุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลนสูมาตรฐานสากล 

11)  โครงการอ่ืน ๆ  

 

1) จํานวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม  เทคโนโลยี และ

องคความรู ท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

2) จํานวนบุคลากรอาชีวศึกษาดานการวิจัยและพัฒนา 

3) จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

4) จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพ 

เปาหมาย กําลังคนดานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ สูประเทศไทย 4.0 

ตารางท่ี 3.9 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการสงเสรมิ สนับสนุนใหมีการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ

สมรรถนะวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพ 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะ

วิชาชีพตามศักยภาพของกําลังคนอาชีวศึกษา  

2)  การสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีท่ี

หลากหลาย 

3)  การพัฒนาแหลงเรียนรูดานอาชีวศึกษาท้ังเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ 

4)  การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคน

อาชีวศึกษา 

 

1)  โครงการฝกอบรม Online TEPE 

2)  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมการสอนของครู

อาชีวศึกษา 

3)  โครงการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 

4)  โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษา ECHO English 

และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

5)  โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด 4.0  

S-Curve และ New S-Curve) 

6)  โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล 

7)  โครงการโครงการสรางความยืดหยุนระบบอาชีวศึกษา 

พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ 

8)  โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมตาม

นโยบายไทยแลนด 4.0 

9)  โครงการข้ึนทะเบียนครูเจาของอาชีพ ครูภูมิปญญา 

(เช่ือมโยงแกปญหาความขาดแคลนครู) 

10)  โครงการสรางการมีสวนรวมจัดอาชีวศึกษา (ประชารัฐ/

กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ. /สถานประกอบการและหนวยงาน) 

11)  โครงการพัฒนาสถานศึกษาภายใตโครงการเงินกูจาก

รัฐบาลญี่ปุน 

12)  โครงการอ่ืน ๆ  

1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะ

วิชาชีพ 

2) ระดับความพึงพอใจของภาคผูใชท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมอ.  

สม.  

ศอศท.   

ศปร. 

สสอ. 

สนผ. 

ศอช. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพ 

เปาหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา 

ตารางท่ี 3.10 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพ 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาอยาง

ตอเน่ือง  

2)  การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา  

3)  การจัดหาสื่อ อุปกรณและแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย สนับสนุน

การจัดการเรียนรู  

4)  การสนับสนุนชมรมครูวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพใหมี

บทบาทในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา  

 

1)  โครงการผลิตพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตครูคณาจารย

และบุคลากรทางการศึกษา 

2)  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 

(พัฒนาครู) 

3)  โครงการประเมินสมรรถนะครูเพ่ือการพัฒนา 

4)  โครงการฝกอบรม Online TEPE 

5)  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมการสอนของ 

ครูอาชีวศึกษา 

6)  โครงการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 

7)  โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษา ECHO English 

และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

8)  โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมตาม

นโยบายไทยแลนด 4.0 

9)  โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล 

10) โครงการพัฒนาชมรมครูวิชาชีพกับสมาคมวิชาชีพสู

มาตรฐานสากล 

11)  โครงการอ่ืน ๆ  

 

 

1) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ 

2) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมี

ศักยภาพระดับสูง 

3) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีตอครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมอ.  

สม.  

ศอศท.   

ศปร. 

สสอ. 

สอ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

เปาหมาย หลักสูตรอาชีวศึกษามกีารพัฒนาเพ่ิมข้ึนอยางหลากหลายตามความตองการในการพัฒนาประเทศ 

ตารางท่ี 3.11 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการสง่เสริมการพฒันาหลกัสตูรอาชีวศกึษาท่ีตรงกบัความต้องการในการพฒันาประเทศ 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับ 

ความตองการในการพัฒนาประเทศ  

2)  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจั ดการเรี ยนรู 

ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา  

3)  การประเมินและพัฒนาศักยภาพผูสําเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา  

 

1)  โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความตองการใน

การพัฒนาประเทศ 

2)  โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมตาม

นโยบายไทยแลนด 4.0 

3)  โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด 4.0  

S-Curve และ New S-Curve) 

4)  โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล 

5)  โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษา ECHO English 

และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

6)  โครงการพัฒนาสถานศึกษาภายใตโครงการเงินกูจาก

รัฐบาลญี่ปุน 

7)  โครงการอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

1) จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา 

2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา 

3) ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีตอ

หลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมอ.  

สม.  

สวพ.   

ศปร. 

สสอ. 

สนผ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาความรวมมือในการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับ 

    ความตองการในการพัฒนาประเทศ 

เปาหมาย พัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษา ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับ 

 ความตองการในการพัฒนาประเทศ 

ตารางท่ี 3.12 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการสง่เสริมการพฒันาความร่วมมอืในการเพ่ิมศกัยภาพกําลงัคนด้านอาชีวศกึษาให้มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกบัความต้องการในการพฒันาประเทศ 
 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในประเทศในการเพ่ิม

ศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษา 

2)  การสรางความรวมมือกับตางประเทศในการเพ่ิมศักยภาพ

กําลังคนดานอาชีวศึกษา 

3)  การสรางความรวมมือกับองคกรท้ังในประเทศและ

ตางประเทศในการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษา

เฉพาะทาง 

 

1)  โครงการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 

2)  โครงการสรางการมีสวนรวมจัดอาชีวศึกษา (สานพลัง

ประชารัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ. /สถานประกอบการและ

หนวยงาน) 

3)  โครงการพัฒนาสถานศึกษาภายใตโครงการเงินกูจาก

รัฐบาลญี่ปุน 

4)  โครงการอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จํานวนสถานประกอบการท่ีรวมมือในการพัฒนาศักยภาพ

กําลังคนดานอาชีวศึกษา 

2) จํานวนโครงการความรวมมือท้ังในและตางประเทศ 

3) ระดับความพึงพอใจในการพัฒนาความรวมมือการพัฒนา

ศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สม.  

ศปร.  

ศอศท. 

สนผ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา 

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในการศึกษาดานอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เปาหมาย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา ใหผูเรยีนทุกคน ทุกกลุม ทุกพ้ืนท่ี และทุกระดับการศึกษาไดรับบริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ 

ตารางท่ี 3.13 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการเพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมในการศกึษาด้านอาชีวศกึษาท่ีมีคณุภาพ 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การสรางโอกาสการเขารับบริการการศึกษาดานอาชีวศึกษา

ครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  

2)  การพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานการจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกลเคียงกัน  

3)  การพัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลายรองรับผู เรียนทุก

กลุมเปาหมาย  

4)  การจัดสรรอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาอยาง

เพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ  

5)  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัดหาครุภัณฑการศึกษา

ท่ีเหมาะสมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  

6)  การสรางความรวมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับ 

ทุกภาคสวน 

 

1)  โครงการพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

สถานประกอบการ 

2)  โครงการสรางคานิยมในการเรียนการอาชีวศึกษา 

3)  โครงการ อศกช. 

4)  โครงการ ทวิศึกษา 

5)  โครงการอาชีวศึกษามัธยมตอนตน (ปตอ.) 

6)  โครงการวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา 

7)  โครงการอาชีวศึกษาสําหรับผูออกนอกระบบการศึกษา 

8)  โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นสําหรับวัย

แรงงาน กลุมผูสูงอายุกลุมเปาหมายพิเศษ สรางงาน  

สรางอาชีพตอยอดอาชีพ 

9)  โครงการอาชีวศึกษาสําหรับผูมีความตองการพิเศษ 

10)  โครงการสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบเทียบโอน

ความรูและประสบการณ 

11)  โครงการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

12)  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรวมกับสถาน

ประกอบการ 

13)  โครงการอ่ืน ๆ  

1) สั ดส วนผู เข า เรี ยนระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชา ชี พช้ั น 

ปท่ี 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

2) รอยละของผูเขาเรียนหลักสูตรทวิศึกษา เทียบกับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

3) รอยละของผูเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ัน 

ปท่ี 1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  

4) อัตราการเพ่ิมข้ึนของผูเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ 

5) จํานวนหลักสูตรการฝกอบรมอาชีพท่ีไดรับการพัฒนาสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน 

6) จํ านวนผู เรี ยนท่ีมี ความจํ าเปนพิ เศษท่ี ได รั บการศึ กษา 

ดานอาชีวศึกษาหรือฝกอบรมวิชาชีพ 

7) จํานวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาท่ียืดหยุน 

หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

8) มีระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัย

ตอบสนองความตองของผูเรียนและผูใชอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

สมอ.  

ศพก.  

สอ. 

ศอศท. 

ศน. 

สนผ. 

ศทอ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการอาชีวศึกษาท่ีครอบคุลม ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

เปาหมาย ระบบฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล 

ตารางท่ี 3.14 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการอาชีวศึกษาท่ีครอบคุลม ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

  

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การพัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี

มาตรฐานครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน และมีความเปน

เอกภาพ  

2)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการอาชีวศึกษาท่ี

ครอบคุลม ถูกตอง และเปนปจจุ บัน สามารถเช่ือมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 

1)  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูเรียนอาชีวศึกษา 

2)  โครงการจัดทําฐานขอมูลรายบุคคลของสถานศึกษา 

3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา 

4)  โครงการอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) มีระบบฐานขอมูลรายบุคคลท่ีอางอิงจากเลขประจําตัว

ประชาชน 13 หลัก ท่ีสามารถเช่ือมโยง และแลกเปลี่ยน

ฐานขอมูล รวมท้ังใชประโยชนรวมกันระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืน 

2) มีระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบันเพ่ือ

ใชประโยชนในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 

การติดตามและประเมินผล 

3) มีระบบฐานขอมูลเก่ียวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

สามารถใหบริการและใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานอ่ืน

ได 

4) ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหนวยงานในการเขาถึงและ

ใชประโยชนจากฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ศทอ.   

สนผ.   

สอ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การจดัการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษา ใหมีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย ผูเรียนอาชีวศึกษา มีจติสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตารางท่ี 3.15 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษา ใหมีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในการสรางจิตสํานึก 

ทัศนคติ คานิยมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

2)  การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม

หลักสูตรใหผูเรียนอาชีวศึกษามีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3)  การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมี

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรใหผูเรียนอาชีวศึกษาเกิดจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

1)  โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

2)  โครงการปลูกจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไม 

3)  โครงการอาชีวะตานยาเสพติด 

4)  โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (To Be 

Number One) 

5)  โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา 

6)  โครงการซอมคอมพิวเตอรโซลาเซลล 

7)  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

8)  โครงการเสริมเสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 

9)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

10)  โครงการพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา

อาชีวศึกษา ใหมีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

11)  โครงการอ่ืน ๆ  

 

 

 

1) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสราง

จิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

2) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษา 

ท่ีไดรับการปลูกฝงจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีไดรับ

การอบรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

4) รอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินการตามโครงการสถานศึกษา

คุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมอ.  

ศพก. 

ศน. 

สอ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 2พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมาย ผูเรียนอาชีวศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางท่ี 3.16 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การสงเสริมการบริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 

2)  การสงเสริมใหผูเรียนอาชีวศึกษาสามารถนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต 

3)  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให

สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการเรียน

การสอนและการดํารงชีวิต 

 

1)  โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

2)  โครงการสถานศึกษาตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 

3)  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

4)  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน

การศึกษา 

5)  โครงการอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จํานวนสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการและจัดการการเรียนการ

สอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 

2) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต 

3) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมอ.   

ศพก. 

สอ. 

ศน. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสรมิสรางคณุภาพชีวิต เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

ตารางท่ี 3.17การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการพัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสรมิสรางคุณภาพชีวิต เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาองคความรู  และ

นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

2)  การแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการ

สนับสนุนดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี  

และองคความรู ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต  

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

3)  การสงเสริมการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และองคความรูดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต  

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไปใชประโยชน 

 

1)  โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 

2)  โครงการวิจัยประยุกตเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม 

3)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

4)  โครงการสงเสริมการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 

5)  โครงการอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ 

องคความรูท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

2) จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ 

องคความรูดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมไปใชประโยชน 

3) จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีรวมมือหรือสนับสนุนสถานศกึษา

ในการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูท่ี

เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวพ.  

สม.  

สมอ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล  

เปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหนวยงานในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา และสถานศกึษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 3.18 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการพัฒนาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ

บทบาทและภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในสวนกลาง 

สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา 

2)  การกําหนดมาตรการการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาตามประเภท ขนาด และสถานศึกษาท่ี

ตองการความชวยเหลือ และพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน 

3)  การสงเสริมใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

4)  การสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการจัดการ

อาชีวศึกษา 

 

1)  โครงการเสริมสรางคณุธรรม และจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

2)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวยนวัตกรรม

ทางการบริหารท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพพ้ืนท่ี ชุมชน  

3)  โครงการปรับปรุง พัฒนา แกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการอาชีวศึกษา  

4)  โครงการปรับปรุงโครงสรางบริหารราชการสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา 

และสถานศึกษา 

5)  โครงการจัดกลุมสถานศึกษาตามประเภท ขนาดสถานศึกษา และความเปน

เลิศเฉพาะทางของสถานศึกษา 

6)  โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา 

7)  โครงการพัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการอาชีวศึกษา 

8)  โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 

9)  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีตองการความ

ชวยเหลือและพัฒนาพิเศษอยางเรงดวน (ICU) 

10)  โครงการสานพลังประชารัฐดานยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) 

11)  โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

12)  โครงการอ่ืน  

1) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ ท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยาง 

มีประสิทธิภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

2) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีมาตรการ

ทางการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา 

3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการ

สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กพร.  

ศพก.  

สนผ. 

สอ. 

สนผ. 

ศอศท. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

เปาหมาย นวัตกรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาสอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

ตารางท่ี 3.19 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการสงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอง

รองรับกับการพัฒนาประเทศ 

2)  พัฒนานวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ี

สอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

 

1)  โครงการพัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งใหกับสถาบัน

การอาชีวศึกษา 

2)  โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทางสู

มาตรฐานสากล 

3)  โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหได

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

4)  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ี

ตองการความชวยเหลือและพัฒนาพิเศษอยางเรงดวน (ICU) 

5)  โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา

ตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลัก

เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพ่ืออนาคต 

6)  โครงการอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

1) จํานวนนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอง

รองรับกับการพัฒนาประเทศ  

2) จํานวนนวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ท่ีสอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวพ.  

ศปส.  

สตอ. 

สม. 

สนผ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

กลยุทธท่ี 3  สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เปาหมาย เครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษาและตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 

ตารางท่ี 3.20 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1) แสวงหาเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา 

 

1)  โครงการพัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งใหกับสถาบัน

อาชีวศึกษาและสถานศึกษา 

2)  โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

3)  โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนา

อาชีวศึกษาของประเทศไทย 

4)  โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา

ตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน ๑๐ อุตสาหกรรมหลัก 

เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพ่ืออนาคต 

5)  โครงการสานพลังประชารัฐดานยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

(E2) 

6)  โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี 

7)  โครงการอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

1) จํานวนเครือขายความรวมมือในการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศปส.  

สม.  

ศอศท.   

สมอ. 

สนผ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

เปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

ตารางท่ี 3.21 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา กลยุทธการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาท่ี

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2)  การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

3)  การสงเสริมใหสถานศึกษาไดรับการยกระดับคุณภาพใหได

คุณภาพตามมาตรฐาน 

 

1)  โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

อาชีวศึกษาแบบออนไลนสูมาตรฐานสากล (APACC)  

2)  โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ

ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความ

พรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

3)  โครงการอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู 

ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

3) รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับการยกระดับคุณภาพใหได

คุณภาพตามมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมอ. 

สนผ. 

สถาบัน 

สถานศึกษา 
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 หมายเหตุ: อักษรยอ 

สอ.  = สํานักอํานวยการ 

สม. = สํานักความรวมมือ 

สตอ. = สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 

สนผ. = สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

สมอ. = สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

สสอ. = สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

สวพ. = สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

กพร. = กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ตสน. = หนวยตรวจสอบภายใน 

ศน. = หนวยศึกษานิเทศก 

ศพต. = ศูนยพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

ศพก. = ศูนยพัฒนาสงเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ 

ศทอ. = ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา 

ศอศท. = ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี 

ศปร. = ศูนยประสานงานอาชีวศึกษาระหวางประเทศ 

ศปส. = ศูนยประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา 

ศอช.  = ศูนยสงเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน 

สถาบัน  = สถาบันการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษา = สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 

53 


	ปกแผน.pdf (p.1-4)
	คำนำ.pdf (p.5)
	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf (p.6-11)
	สารบัญ.pdf (p.12-17)
	ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของแผน.pdf (p.18-22)
	ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด-1.pdf (p.23-48)
	ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ[2].pdf (p.49-74)

