
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนด 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนสวนราชการที่เปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  โดยมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
สํานักงาน 
 
วิสัยทัศน 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักที่มุงมั่นผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 
 
พันธกิจการอาชีวศึกษา 

1. จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อยางทั่วถึงและเสมอภาค 
3. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนด 
1.  ทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพ

และความเปนเลิศทางวิชาการ 
3. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
- จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
- ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
- กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
- พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
- สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและ

รูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอื่นและสถานประกอบการ 
- ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
- จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
- ดําเนินงานเกี่ยวกับเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามที่

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 

 



- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 

คานิยม OVEC 

 O =   Opportunity  โอกาส 
Open Mind  เปดใจกวาง 

      Open View  เปดโลกทัศน 

 V = Vision   มีวิสัยทัศน 
Value   สรางคุณคา 
Victory  มุงมั่นชัยชนะ 

 E = Ethic   ยึดคุณธรรม 
Excellence  สรางความเปนเลิศ 

    Effective  มุงประสิทธิ์ผล 

 C = Creative  ความคิดสรางสรรค 
Cooperate  ความรวมมือ 
Complete  ความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ในการผลักดันใหวิสัยทัศนและพันธกิจบรรลุตามเปาหมายนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร 35 กลยุทธ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพโดยคํานึงถึงคุณธรรมและความเปนเลิศทางวิชาชีพ การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพ จะเนนการผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพมาตรฐาน มีเสนทางอาชีพที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตลอดจนใหมีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ 
เสริมสรางทักษะการเปนผูประกอบการ และสรางคานิยมที่ดีตอการอาชีวศึกษา โดยมีเปาประสงคใหผูสําเร็จ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทําและดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม โดย
มีกลยุทธหลักคือ  

1. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
2. เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
3. สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
4. สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเปนเลิศทางวิชาชีพ 
7. สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ดวยการบริการสังคม 
8. สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใชในการเรียนการสอน เสริมสรางทักษะการ

เปนผูประกอบการ 
9. สรางภาพลักษณที่ดีตอการอาชีวศึกษา 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 

การผลิตและพัฒนากําลังคนใหตรงตามความตองการของประเทศ ตองไดรับรวมมือกับองคกร 
ที่ตองการใชกําลังคน ตั้งแตภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสรางเครือขายความรวมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ นําไปสูการกําหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
การผลิตกกําลังคนไดตรงกับความตองการภาคการผลิตและความตองการของผูใช โดยมีเปาประสงค เพื่อผลิต
และพัฒนากําลังคนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทองถ่ิน และมีกลยุทธ คือ  

1. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพทั้งในและ
ตางประเทศ 

2. สรางความเขมแข็งในการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพ 

3. พัฒนาฐานขอมูลความรวมมือ 
4. พัฒนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 
5. ประสาน สงเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา

อกชน สถานประกอบการและเครือขาย 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองคประกอบที่สําคัญที่สุดที่จะสงผล

ตอคุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี พ.ศ. 2546 และนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ซี่งเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ ในขณะที่
กฎหมายการอาชีวศึกษาไดระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งตองมีการพัฒนาระบบการบริหารและ
จัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคูไปดวย อีกทั้งจากการประกาศใชกฎหมายการอาชีวศึกษา
ดังกลาว มีผลใหตองสรางกฎหมาย กฎระเบียบ ตางๆเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนด
กลยุทธไวดังนี้ 

1. จัดและพัฒนาโครงสรางการบริหารงานใหเปนไปตาม ก.ม.การอาชีวศึกษาและก.ม.อื่นที่เกี่ยวของ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 
3. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
4. กระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาและสถาบัน 
5. ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
6. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 
8. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการ 
9. เสริมสรางสวัสดิการและขวัญกําลังใจ  

 
ยุทธศาสตรที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

มุงเนนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาดานวิชาชีพที่มี
คุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีจุดมุงหมายใหคลอบคลุมประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย และกลุมเปาหมายทั้งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูยากไร ดอยโอกาสคนพิการ 
ผูหางไกลทุรกันดารและชนกลุมนอย มีกลยุทธดังนี้ 

1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ดวยรูปแบบที่หลากหลาย 
ทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี  

2. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชนในการสรางงานสรางรายได 
3. จัดการศึกษาวิชาชีพแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ 
4. สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียน 

 
ยุทธศาสตรที่ 5 : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

สงเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ใหเปนกลไกเสริมสรางความสมานฉันท สันติวิธี 
วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเปนอัตลักษณของแตละพื้นที่ มีความ
รวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรียมความพรอมรองรับ
การเปดเสรีการคาในอนาคต โดยหวังผลใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค โดยเฉพาะ
สาขาที่มีศักยภาพและความพรอม ประกอบไปดวยกลยุทธ ดังนี้ 

 
 



1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต 
2. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจ 
3. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําริ 
4. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษารวมกับประเทศเพื่อนบานเพ่ือสรางความเขาใจอันด ี

 
ยุทธศาสตร ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี  

เพื่อใหการอาชีวศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู ตั้งแตการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเอื้อตอ
การเรียนรู การสรางองคความรู และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริง มีกลยุทธ ดังนี้ 

1. สงเสริมพัฒนาการวิจัย สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเพื่อ
ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 

2. สงเสริมการนําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอน 

3. สงเสริมใหนําความรู เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ไปใชพัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร และ
พัฒนาสูเชิงพาณิชย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวิจัย และการจัดการความรูอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน  พันธกิจ ปรัชญาและจุดประสงคของวิทยาลัย 
 
วิสัยทัศน  (Vision) 
 เปนผูนําแหงภูมิภาคในการจัดการอาชีวศึกษา 
 (A Regional Leader in Vocational Education) 
 
พันธกิจ  (Mission) 

1. จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. สรางภาคีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพและใหบริการวิชาชีพแกชุมชน

และสังคม 
3. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4. สงเสริมใหมีการวิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 
5. สรางโอกาสใหผูเรียนและผูสนใจในการฝกทักษะสมรรถนะ และความรู 

ทางวิชาชีพ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ในสังคมโลกาภิวัตน 
 
 
 
คานิยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  (Value  of  LVC) 

L Lustred  Life    ชีวิตใส 
V Vituous  Mind  ใจสวาง 
C Civilized  Life  พลเมืองดี 

 
นโยบาย 4 ป 

2554      หนึ่งใจเดียวกัน   (Oneness)      
2555      สรางสรรคมาตรฐาน  (Standard Creativity)  
2556    สานพลังสังคม   (Harmony)   
2557    รมเย็นเปนสุข   (Happiness)   

 
 

ปรัชญาวิทยาลัย 

"คุณธรรมนําหนา  พัฒนาวิชาชีพ"    
 
 

ปรัชญาการศึกษา 

มุงมั่นเรียนรู ควบคูคุณธรรม ทําประโยชนใหชุมชน 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
 

1. ยุทธศาสตรน้ําเหนือ   (เพิ่มปริมาณผูเรียนศิลปะ-คหกรรม) 
2. ยุทธศาสตร Young  Blood   (สุขภาพดี / Asean / อาชีพ /วิจัย /ฉลาด มีสติ) 
3. ยุทธศาสตรอิคคิวซัง (คุณธรรม/ความคิดสรางสรรค  การแกปญหา) 
4. ยุทธศาสตรครูโดราเอมอน (Doraemon) (เปนที่รัก ที่พึ่งของนักเรียนนักศึกษา / นวัตกรรม) 
5. ยุทธศาสตรประดูบาน (การจัดการ Oneness Team ความพรอม ความรวมมือ รวมใจสามัคคี มีพลัง 

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน) 
6. ยุทธศาสตรวิทยาลัยนาอยู (สถานที่สะอาด สวยงาม / อุปกรณพอเพียง) 
7. ยุทธศาสตร Vocation Pizzazz Center (บริการอาชีพ) 
8. ยุทธศาสตรมาไม (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

เมื่อพ.ศ.๒๔๘๐ จังหวัดลําปาง ไดจัดตั้งสถานศึกษาข้ึน ชื่อวา “โรงเรียนชางทอผา” โดยใชงบประมาณ

ประชาบาลในการกอตั้ง ไดเปดทําการสอนชางทอผา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๘๐ ในปพ.ศ.๒๔๘๑ โดยเขา

สังกัดกรมอาชีวศึกษา ไดรับงบประมาณซื้อที่ดินบริเวณหาแยกประตูชัย เนื้อที่ ๘ ไร ๒ งาน ๕๖ ตารางวา 

พ.ศ.๒๔๙๑ เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีลําปาง” พ.ศ.๒๕๐๑ ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับ “ระดับ

อาชีวะชั้นสูง”  โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖ (ม.ศ.๓)  เขาเรียนหลักสูตร  ๓  ป  เปดสอน

แผนกคหกรรมศาสตร  สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สําเร็จการศึกษา

ระดับนี้แลวไดรับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง พ.ศ.๒๕๑๙ เขารวมกับโรงเรียนการชางลําปาง 

และไดยกระดับเปนวิทยาลัย ใชชื่อวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง (วิทยาเขต ๒) และตอมาไดยกฐานะจาก

วิทยาเขต ๒ เปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง” ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๒ จนถึงปจจุบัน 

สถานที่ตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ตั้งอยูเลขที่ ๒๗๒   ถ.พหลโยธิน  ต.หัวเวียง  อ.เมือง  จ.ลําปาง  

๕๒๐๐๐ มพีื้นที ่๘ ไร  ๒ งาน ๕๖ ตารางวา หมายเลขโทรศัพท ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘  

เว็บไซต www.lampangvc.ac.th 

ปรัชญา 

“คุณธรรมนําหนา  พัฒนาวิชาชีพ”  

วิสัยทัศน  

เปนผูนําแหงภูมิภาคในการจัดการอาชีวศึกษา 

 พันธกิจ  

๑. จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

๒. สรางภาคีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ และการใหบริการวิชาชีพแกชุมชน

และสังคม  

๓. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหการพัฒนาอยางตอเนื่อง   

๔. สงเสริมใหมีการวิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ   

๕. สรางโอกาสใหผูเรียนและผูสนใจในการฝกทักษะสมรรถนะและความรูทางวิชาชีพเพื่อการเรียนรู

ตลอดชีวิต ในสังคมโลกาภิวัตน  

เปาประสงคของสถานศึกษา ผูเรียนมีคุณลักษณะ L.V.C: L = Lusted Life ชีวิตใส  V = Virtuous 

Mind ใจสวาง  C = Civilized Life  พลเมืองด ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องอยางเปนประจําทุกป 

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน และ 

นําผลจากการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัด การประเมินคุณภาพภายนอก 

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มาพัฒนาการจัด (องคการมหาชน) การศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษา และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)  
 




