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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลักตามทีก่ฎหมายก าหนด 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเป็นส่วนรำชกำรที่เป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  โดยมีหัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำน 

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น ำในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีคุณภำพ 

ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคม ระดับประเทศและภูมิภำค 

พันธกิจ 
1 จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพให้ผู้เรียนมีคุณภำพคุณธรรม และจริยธรรม 
(To provide the activities of morality and ethic to students in vocational education.) 
2 ขยำยภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพและให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชนและ
สังคม 
(To proliferate the members of cooperation networks in vocational education, and provide 
vocational service to community and society.) 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลำกรให้มีศักยภำพท่ีสูงขึ้น 
(To promote and support the personnel in a higher potential.) 

4 ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยสร้ำงวัตกรรมพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพและกำรประกอบอำชีพ 
(To promote and research, innovation and knowledge for developing vocational education 
and careers.) 

5 ขยำยโอกำสกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพให้ผู้สนใจเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในกำรประกอบอำชีพ  
(To expand the opportunities of vocational education to the interested People for 
enhancing a capability in careers.)  
6 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
(To develop the efficiency in college administration.) 
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พันธกิจที่ 1 
ยุทธศำสตร์ QCOM  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำคุณภำพและศักย์ภำพของผู้เรียน (Quality : Q ) 
มำตรกำรQ1 :  กำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพของผู้เรียน 

โครงกำร Q11 : เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
โครงกำร Q12 : พัฒนำควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ 
โครงกำร Q13 : กำรส่งเสริมนักศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำชีพ 
โครงกำร Q14 : ศูนย์บ่มเพำะสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่และหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
โครงกำร Q15 : สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
โครงกำร Q16 : โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
โครงกำร Q17 : กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
โครงกำร Q18 : กำรพัฒนำห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพำะทำง 

มำตรกำร Q2 : กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพของผู้เรียน  
โครงกำร Q21 : กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ  
โครงกำร Q22 : กำรส่งเสริมกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพและชมรมวิชำชีพ  
โครงกำร Q23 : กำรส่งเสริมกิจกรรมจิตอำสำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม  
โครงกำร Q24 : กำรส่งเสริมกำรน ำหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรประกอบชีพและ 

    กำรด ำรงชีวิต  
โครงกำร Q25 : กิจกรรมลูกเสือวิสำมัญและนักศึกษำวิชำทหำร  
โครงกำร Q26 : กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำชีพ  
โครงกำร Q27 : กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้ำนดนตรี สุนทรียภำพและกีฬำนันทนำกำร  
โครงกำร Q28 : กิจกรรมโรงเรียนสีขำว  
โครงกำร Q29 : โครงกำรป้องกันแก้ไขกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ยุทธศาสตร์ที่2 
กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ (Co-operation : C)  

มำตรกำร C1 : กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในประเทศ  
โครงกำร C11 : ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี  
โครงกำร C12 : ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี  
โครงกำร C13 : ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรส่งนักศึกษำฝึกงำนและฝึก 

   ประสบกำรณ์  
โครงกำร C14 : ส่งเสริมศักยภำพชมรมผู้ปกครอง ครู และชมรมศิษย์เก่ำ  
โครงกำร C15 : ควำมร่วมมือสำนพลังงำนประชำรัฐ 
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มำตรกำร C2 : กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
 โครงกำร C21 : กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและครูสถำนศึกษำต่ำงประเทศ 
 โครงกำร C22 : ควำมร่วมมือครูสอนภำษำต่ำงประเทศกับสถำนศึกษำต่ำงประเทศและองค์กร 

  ระหว่ำงประเทศ 
  โครงกำร C23 : ควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำกับสถำนศึกษำต่ำงประเทศระดับทวิวุฒิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

กำรขยำยโอกำสทำงด้ำนศึกษำวิชำชีพและให้บริกำรวิชำชีพแก่สังคม (Opportunity : O )  
มำตรกำร O1 : กำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพส ำหรับเยำวชนและประชำชน  
 โครงกำร O11 : กำรจัดกำรศึกษำระดับวิชำชีพ ระดับ ปวช. 
 โครงกำร O12 : กำรจัดกำรศึกษำระดับวิชำชีพ ระดับ ปวส. 
 โครงกำร O13 : กำรจัดกำรศึกษำระดับวิชำชีพ ระดับ ป.ตรี  
 โครงกำร O14 : กำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้นส ำหรับประชำชน  
 โครงกำร O15 : กำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพส ำหรับผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส  
 โครงกำร O16 : กำรจักกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  
 โครงกำร O17 : กำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้นส ำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษำ  
 โครงกำร O18 : กำรแนะแนวกำรศึกษำเชิงรุก  
มำตรกำร O2 : กำรให้บริกำรวิชำชีพแก่สังคม  

  โครงกำร O21 : ศูนย์ฝึกอบรมวิชำชีพในสถำนศึกษำ  
  โครงกำร O22 : ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (Management : M ) 

มำตรกำรที่ M1 : กำรพัฒนำกำรบริกำรจัดกำรองค์กร  
  โครงกำร M11 : โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำ  
  โครงกำร M12 : โครงกำรจัดกำรครุภัณฑ์และอุปกรณ์กำรศึกษำ  
  โครงกำร M13 : กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
  โครงกำร M14 : กำรพัฒนำระบบควบคุมภำยใน  

โครงกำร M15 : กำรพัฒนำข้อมูลและเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
โครงกำร M16 : กำรพัฒนำระบบข้อมูลและเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรเรียน            

  กำรสอน 
โครงกำร M17 : กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
โครงกำร M18 : กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบำล ในกำรบริหำรองค์กร 
โครงกำร M19 : กำรพัฒนำสถำนศึกษำ เป็นศูนย์ทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพ  
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โครงกำร M20 : กำรพัฒนำภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
โครงกำร M21 : กำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม 

มำตรกำร M2 : กำรพัฒนำบุคลำกร 
โครงกำร M21 : กำรส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณในวิชำชีพครูและ 

  บุคลำกร 
โครงกำร M22 : กำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูและบุคลำกร 
โครงกำร M23 : กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศของครูและบุคลำกร 
โครงกำร M24 : ส่งเสริมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและบุคลำกร 
โครงกำร M25 : ส่งเสริมวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ของครูและบุคลำกร 

พันธกิจที่ 6 
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : 
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ มุ่งเน้นผลิตก ำลังคน ด้ำนอำชีวให้ 

                      “ดี เก่ง มีควำมสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
มาตรการ 

1.ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรงำนทั้งระบบกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ด้ำนกำรบริหำรงำน 
2.น ำไปสู่แผนกำรด ำเนินงำนปรับปรุงองค์กร รวมทั้งพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบุคลำกร 
3.ส่งเสริมกำรจัดองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร เพ่ือเป็นองค์กรแห่งดำรเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 
มาตรการ 

1.ส่งเสริมกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศให้กับผู้บริหำร หัวหน้ำงำน หัวหน้ำแผนกวิชำ 
2.ส่งเสริมควำมร่วมมือทักษะทำงภำษำกับสถำนศึกษำต่ำงประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้น า 
มาตรการ 

1.ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น ำ ภำยใต้หลักธรรมภิบำล ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน
ภำยใน  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้โปร่งใส เป็นธรรม มีระบบกำรตรวจสอบที่มีคุณภำพ 
2.ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนำระบบฐำนข้อมูล น ำอำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในระบบ 
กำรบริกำรจัดกำรบุคลำกร กำรเงิน และพัสดุ 
3.ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดร่วมกัน โดนเฉพำะทรัพยำกรด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ 
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ปรัชญาวิทยาลัย 
“คุณธรรมน าหน้า พัฒนาวิชาชีพ” 

(Leading in Ethics and Developing Vocational Skills.) 
 
อัตลักษณ์ (Identity) : LVC 
L Lusted Life ชีวิตใส                                                                            
V Virtuous Mind  ใจสว่ำง                                                               
C Civilized Life พลเมืองดี                                                                                  
 
                                                                                         
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

L : Lustred Life ชีวิตใส 
สำมำรถเรียนรู้ ได้ตนเอง รักกำรอ่ำน 

แสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมสำมำรถใน
กำรสื่อสำร  มีทักษะในกำรคิดและกำรปฏิบัติ                                    
V: Virtuous Mind ใจสว่าง 

เป็นผู้มีควำมใฝ่ดี มีวินัยมีควำมรับผิดชอบ 
ขยัน มีสัจจะ อดทน อดกลั้น กตัญญูกตเวท ีสุภำพ 
C: Civilized life พลเมืองดี 

เป็นผู้ที่มีควำมระลึกในหน้ำที่ รักษำค ำพูด 
ท ำงำนเป็นทีม มีสัมมำคำรวะ  มีวัฒนธรรม 
ประชำธิปไตย มีจิตสำธำรณะ ค ำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม มีควำมเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
กล้ำท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 

____________________________________________      

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
วิชาชีพเด่น (Good Career Competency                                      

จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 
จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

                                   
1. แหล่งเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ และภำษำ ด้วยกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ 
2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียน ครู และบุคลำกร ด้ำนวิชำชีพและภำษำ 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ วิชำชีพนักเรียน 
นักศึกษำ ผู้บริหำร ครูบุคลำกร  
4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคีทุกภำคส่วน 
 
____________________________________________    

ปรัชญา 
“คุณธรรมน ำหน้ำ พัฒนำวิชำชีพ” 

 


