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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน 

 

             สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักท่ีมุงม่ันผลิตและพัฒนากําลังคน

อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สงผลตอการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

พนัธกิจ  
 

•จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

•ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อยางท่ัวถึงและเสมอภาค  

•วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

ในการผลักดันใหวิสัยทัศนและพันธกิจบรรลุตามเปาหมายนั้น สํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาไดกําหนดยุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร 35 กลยทุธ  ดังนี ้

 

ยทุธศาสตรที ่1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
 

             สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝกอบรมวิชาชีพโดยคํานึงถึงคุณธรรมและความเปนเลิศทางวิชาชีพ 

การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ จะเนนการผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน มีเสนทางอาชีพท่ีชัดเจน เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ตลอดจนใหมีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสรางทักษะการเปน

ผูประกอบการ และสรางคานิยมท่ีดีตอการอาชีวศึกษา  โดยมีเปาประสงคใหผูสําเร็จอาชีวศึกษาและ

การฝกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทําและดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม   โดยมีกล

ยุทธหลักคือ   

 

             1.  พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

             2.  เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 

             3.  สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและ

ประเมินผล 



             4.  สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

             5.  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

             6.  พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเปนเลิศทาง

วิชาชีพ 

             7.  สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ดวยการบริการสังคม 

             8.  สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ นวัตกรรม มาใชในการเรียนการ

สอน  เสริมสรางทักษะการเปนผูประกอบการ 

             9.      สรางภาพลักษณท่ีดีตอการอาชีวศึกษา 

 

ยทุธศาสตรที ่2 : สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 
 

             การผลิตและพัฒนากําลังคนใหตรงตามความตองการของประเทศ ตองไดรับรวมมือกับ

องคกรท่ีตองการใชกําลังคน ตั้งแตภาคการผลิต  เอกชน  รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสรางเครือขาย

ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและตางประเทศ นําไปสูการกําหนดหลักสูตร 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตกกําลังคนไดตรงกับความตองการภาคการผลิตและ

ความตองการของผูใช   โดยมีเปาประสงค เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงานและทองถ่ิน  และมีกลยุทธ คือ  

 

             1.  สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพท้ังใน

และตางประเทศ 

             2.  สรางความเขมแข็งในการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการ

ฝกอบรมวิชาชีพ 

             3.  พัฒนาฐานขอมูลความรวมมือ 

             4.  พัฒนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 

             5.   ประสาน สงเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพของ

สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือขาย 

 

ยทุธศาสตรที ่3: พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 

             คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองคประกอบท่ีสําคัญ

ท่ีสุดท่ีจะสงผลตอคุณภาพ  การปฏิรูประบบราชการ  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   และนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 



(Public Sector Management Quality Award : PMQA)  ซ่ีงเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาองคกรไปสู

ความเปนเลิศ  ในขณะท่ีกฎหมายการอาชีวศึกษาไดระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซ่ึงตอง

มีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคูไปดวย อีกท้ังจาก

การประกาศใชกฎหมายการอาชีวศึกษาดังกลาว มีผลใหตองสรางกฎหมาย กฎระเบียบ ตางๆเพื่อ

นําไปสูการปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดกลยุทธไวดังนี้ 

             1.  จัดและพัฒนาโครงสรางการบริหารงานใหเปนไปตาม ก.ม.การอาชีวศึกษาและก.ม.อ่ืนท่ี

เกี่ยวของ 

             2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

และธรรมมาภิบาล 

             3.  พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ 

             4.  กระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาและสถาบัน 

             5.  ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 

             6.  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ 

             7.  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 

             8.  สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการ 

             9.  เสริมสรางสวัสดิการและขวัญกําลังใจ  

 

ยทุธศาสตรที ่4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

             มุงเนนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษา

ดานวิชาชีพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท้ังการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมีจุดมุงหมายใหคลอบคลุมประชาชนทุกเพศ  

ทุกวัย และกลุมเปาหมายท้ังเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูยากไร ดอยโอกาส  

คนพิการ ผูหางไกลทุรกันดารและชนกลุมนอย มีกลยุทธดังนี ้

             1.  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ดวยรูปแบบท่ี 

     หลากหลายท้ังในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี    

             2.  สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชนในการสรางงานสรางรายได 

             3.  จัดการศึกษาวิชาชีพแกผูดอยโอกาส คนพิการ  ผูสูงอายุ 

             4.  สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียน 

 

 



 

 

ยทุธศาสตรที ่5 : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความม่ันคงของรัฐ 

 

             สงเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ใหเปนกลไกเสริมสรางความสมานฉันท สันติ

วิธี วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเปนอัตลักษณของแตละ

พื้นท่ี มีความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา แลกเปล่ียนความรู พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 

เตรียมความพรอมรองรับการเปดเสรีการคาในอนาคต  โดยหวังผลใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง

การศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค โดยเฉพาะสาขาท่ีมีศักยภาพและความพรอม  ประกอบไปดวย 

กลยุทธ  ดังนี ้

 

             1.  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต 

             2.  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในพื้นท่ีชายแดน และเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

             3.  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําริ 

             4.  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษารวมกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสรางความเขาใจ  

 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 :  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี   

 

             เพื่อใหการอาชีวศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู  ตั้งแตการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ใหเอ้ือตอการเรียนรู  การสรางองคความรู และนวัตกรรมทางวิชาชีพ  การเช่ือมโยงการวิจัยกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริง มีกล

ยุทธ  ดังนี ้

 

             1.  สงเสริมพัฒนาการวิจัย  สรางนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ และการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัย

เพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 

             2.  สงเสริมการนําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการและการเรียนการสอน 

             3.  สงเสริมใหนําความรู เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม ไปใชพัฒนาอาชีพ จด

สิทธิบัตร และพัฒนาสูเชิงพาณิชย 

             4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวิจัย และการจัดการความรูอาชีวศึกษา ท้ังใน

ประเทศและระดับนานาชาต ิ



ววิฒันาการระยะแรก  

 

  แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพไดมีมาตั้งแตยุคสมัยท่ีประเทศไทยเร่ิมมีอาชีพหัตกรรมมาก

ขึ้นนอกเหนือไปจากอาชีพ กสิกรรมการ อาชีวศึกษา เร่ิมอยางเปนระบบเม่ือไดรับการบรรจุใน

โครงการศึกษา พ.ศ. 2441 เปนการศึกษาพิเศษซ่ึงหมายถึง การเรียนวิชา เฉพาะ เพื่อใหเกิด ความ

ชํานาญ โดยในป พ.ศ.2452 การจัดการศึกษา ไดแบงออกเปน 2 ประเภทคือ โรงเรียน สามัญศึกษา 

สอนวิชา สามัญ และโรงเรียน วิสามัญศึกษาสอนวิชาเพื่อออกไปประกอบอาชีพ เชน แพทย ผดงุ

ครรภ ภาษาอังกฤษ พาณิชยการ ครู เปนตน ในป พ.ศ.2453 ไดจัดตั้ง โรงเรียนอาชีวศึกษาแหงแรก 

คือ โรงเรียนพาณิชยการท่ีวัดมหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ ป พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรียน เพาะ

ชาง และป พ.ศ.2460 จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม  

 

          แผนการศึกษาแหงชาต ิไดมีผลตอการกําหนดการศึกษาอาชีพใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยใน

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2475 ไดกําหนดวาวิสามัญศึกษา ไดแก การศึกษาวิชาชีพซ่ึงจัดให

เหมาะสมกับภูมิประเทศ เชน กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการ เพื่อเปนพื้นฐานความรูสําหรับ

ประกอบการเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม ตาง ๆ และในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2479 ได 

ปรากฏคําวา "อาชีวศึกษา" เปนคร้ังแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยแบงออกเปน 3 ช้ัน 

คือ อาชีวศึกษา ช้ันตน กลาง และสูง รับนักเรียนจากโรงเรียนสามัญศึกษาของทุกระดับประโยค 

 

          ป พ.ศ.2481 พระราชกฤษฏีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ 

(กระทรวงศึกษาธิการ ในปจจุบัน) ใหจัดตั้งกรมใหมข้ึน 2 กรม คือ  

  1. กรมสามัญศึกษา มีหนาท่ีจัดการศึกษาสายสามัญ  

  2. กรมวิชาการ มีหนาท่ีจัดการศึกษาสายอาชีพ  

โดยแบงออกเปน 4 กอง : สํานักงานเลขานุการกรม กองตํารา กองสอบไล และกองอาชีวศึกษา  

ซ่ึงกองอาชีวศึกษามีหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดโรงเรียนอาชีวศึกษา  

 

          ป พ.ศ.2484 ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 ซ่ึงตรา

ข้ึนเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2484 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันท่ี 19 

สิงหาคม 2484 กระทรวงธรรมการไดเปล่ียนช่ือเปน กระทรวงศึกษาธิการ และตั้งกรมอาชีวศึกษา

ข้ึนแทนกรมวิชาการ สวนกองวิชาการเปนกอง ๆ หนึ่งในกรมอาชีวศึกษา ดังนั้น กรมอาชีวศึกษา จึง

ไดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัต ิเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2484  

     



 

          การแบงสวนราชการออกเปน 3 กอง คือ 1.สํานักงานเลขานุการกรม 2.กองโรงเรียน ทํา

หนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินการโรงเรียนอาชีวศึกษา 3. กองวิชาการ ทําหนาท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร

แบบเรียน ทะเบียน การสอบไล และการออกประกาศนียบัตร ชวงระหวางมหาสงครามเอเซียบูรพา 

การอาชีวศึกษาไดรับผลกระทบจากภัยสงคราม กอใหเกิดการขาดแคลนอุปกรณ การสอน นักเรียน

ตองหลบภัย จํานวนครูและนักเรียนนอยลง จนกระท่ังภาวะสงครามสงบลง รัฐบาลไดจัดสรร

งบประมาณเพิ่มข้ึน โดยในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2494 การอาชีวศึกษาไดถูกแบงออกเปน 3 

ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา ตอนปลาย และมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง โดยในแตละ

ระดับกําหนดเวลา เรียนไมเกิน 3 ป  

 

          ป พ.ศ. 2495 ไดมีพระราชกฤษฏีการจัดวางระเบียบราชการในกรมอาชีวศึกษา แบงสวน

ราชการออกเปน 7 กอง คือ  

   1. สํานักงานเลขานุการกรม  

   2. กองโรงเรียนการชาง  

   3. กองโรงเรียนพาณิชยและอุสาหกรรม  

   4. กองโรงเรียนเกษตรกรรม  

   5. กองวิทยาลัยเทคนิค  

   6. กองสงเสริมอาชีพ และ  

   7. กองออกแบบและกอสราง  

 

          นอกจากนี้ ในป พ.ศ.ดังกลาวไดริเร่ิมจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหลัก 4 แหงท่ัวประเทศ คือ 

วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ (2495) วิทยาลัยเทคนิคภาคใต - สงขลา (2497) วิทยาลัยเทคนิคภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา (2499) และวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ- เชียงใหม(2500)  

 

          ป พ.ศ. 2499 การอาชีวศึกษาไดถูกพัฒนาข้ึนเปนลําดับ โดยโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับ

มัธยมอาชีวศึกษา ตอนปลาย หลายแหง ไดรับอนุมัติใหเปดสอนในระดับอาชีวศึกษาช้ันสูง และ

โรงเรียนอาชีวศึกษาช้ันสูงเฉพาะวิชาอีกหลายแหง ไดจัดตั้งข้ึน เพื่อรับนักเรียน ท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 

6 สายสามัญเขาศึกษาตอ  

 

          ป พ.ศ.2501 กรมอาชีวศึกษาไดรับความชวยเหลือจากองคการ SEATO โดยมหาวิทยาลัย

ฮาวาย ในการปรับปรุง หลักสูตรตามโครงการฝกชางฝมือ และฝกกอบรมครูวิชาชางกอสราง ชาง

ยนต ชางไฟฟา ชางวิทยุ และชางเช่ือมโลหะ โดยมีโรงเรียน การชาง 18 แหง เขารวมโครงการ ใน



ระยะแรกแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 จํานวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ป

ท่ี 1-3 มีจํานวน ลดลง แตในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4 จํานวนนักเรียนในประเภทชาง

อุตสาหกรรมมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน จนกระท่ังตองเปด การเรียนการสอนใน 2 ผลัด  

 

          ป พ.ศ.2508 กรมอาชีวศึกษาไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 

ในการกอตั้งวิทยาลัยเทคนิค ขอนแกน  

     

          ป 2509 ไดรับความชวยเหลือจากองคการยูนิเซฟในการปรับปรุงโรงเรียนการชางสตรี 

จํานวน 35 แหง ท้ังในดานหลักสูตร การเรียนการสอนและครุภัณฑ โดยเฉพาะ  

 

         ป พ.ศ.2510 กรมอาชีวศึกษาไดมีหนวยงานโครงการเงินกูธนาคารโลกเพื่อพัฒนา

อาชีวศึกษา มีหนาท่ีประ สานงานระหวางโรงเรียนในโครงการประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม รวม 25 แหงกับกรมอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ  

 

          ป พ.ศ.2512 ไดรับความชวยเหลือจากประเทศออสเตรียในการจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี สถานศึกษาหลายแหงไดรับการพัฒนาและเปดสอนจนถึงระดับ ปวส. โดยในป พ.ศ.

2512 ไดรับการยกฐานะจาก โรงเรียนเปน วิทยาลัย ซ่ึงแหงแรกคือวิทยาลัยพณิชยการพระนคร 

จนถึงป พ.ศ.2522 กรมอาชีวศึกษามีวิทยาลัยอยูในสังกัด จํานวน 90 แหง ในจํานวนสถานศึกษา

ท้ังส้ิน 159 แหง  

 

          ป พ.ศ.2513 รวมโรงเรียนการชางสตรีและโรงเรียนการชาง 4 จังหวัด คือ อางทอง ราชบุรี 

บุรีรัมย และพัทลุง ป พ.ศ.2514 ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา โดยรวม

วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี วิทยาลัย เทคนิค พระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคม และวิทยาลัยชาง

กอสรางในสังกัดกรมอาชีวศึกษาไปรวมเปนสถาบัน และเปดสอน ถึงระดับ ปริญญาตรี ประกาศ

คณะปฏิวัติฉบับท่ี 217 พ.ศ. 2515 ใหโอนโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี 36 แหง ของกรม

อาชีวศึกษาไป กรมสามัญ  

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ  

 

         ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 172 พ.ศ.2515 ไดแบงสวนราชการในสังกัดกรมอาชีวศึกษา

ออกเปน 9 กองคือ  

  1. สํานักงานเลขานุการกรม  



  2. กองวิทยาลัย  

  3. กองโรงเรียน  

  4. กองแผนงาน  

  5. กองการเจาหนาท่ี  

  6. กองคลัง  

  7. กองออกแบบและกอสราง  

  8. กองบริการเคร่ืองจักรกล 

  9. หนวยศึกษานิเทศก  

 

          ป พ.ศ.2516-2520 มีโครงการเงินกู ADB เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค 4 แหง (กรุงเทพ 

สงขลา เชียงใหม และ นครราชสีมา) ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ พัฒนาครู และอาคารสถานท่ีใน 6 

สาขาวิชา คือ อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา กอสราง เคร่ืองกล เทคนิคโลหะ และชางยนต  

 

          ป พ.ศ.2518 ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาข้ึนโดยแยก

วิทยาลัย 28 แหงออกจาก กรมอาชีวศึกษา เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี และไดโอนศูนยฝกตอเรือ

หนองคายของสํานักงานพลังงานแหงชาติมาอยูในสังกัด กรมอาชีวศึกษา โดยเปล่ียนช่ือเปน

โรงเรียนอุตสาหกรรมตอเรือหนองคาย  

 

          ป พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนเทคนิค โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนการชางใน 65 วิทยาเขต 

และยกฐานะโรงเรียน เกษตรกรรม 12 แหงเปนวิทยาลัย  

 

          ป พ.ศ.2520 จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม 10 แหง ป พ.ศ.2521-2527 มีโครงการเงินกู

ธนาคารโลก จัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพ 12 แหงในแตละเขตการศึกษา  

 

          ป พ.ศ.2522-2523 พบวามีปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการดําเนินการแยกวิทยาเขต

ตางๆ ออกเปนอิสระ  

 

          ป พ.ศ. 2522 ไดมีการโอนวิทยาลัยเกษตรเจาคุณทหารไปสังกัดสถาบันเทคโนโลยพีระจอม

เกลา ประกาศใชหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิาชีพเทคนิค (ปวท.) และจัดตั้งศูนยฝกอบรมและพัฒนา

อาชีวศึกษา ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

(ปวท.) รับนักเรียนผูจบมัธยมศึกษา ตอนปลาย โปรแกรมวิชาสามัญเขาเรียนวิชาชีพ เปนเวลา 2 ป  



 

         ป พ.ศ.2523 ไดมี "พระราชกฤษฏีกาแบงสวนราชการกรม อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2523 " กําหนดใหมี 10 หนวยงาน ใหเกิดหนวยงานใหมจากเดิม คือ กอง

วิทยาลัย และกองโรงเรียนเปนกองใหม คือ  

     1. กองวิทยาลัยเกษตรกรรม  

     2. กองวิทยาลัยเทคนิค  

     3. กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  

 

         ป พ.ศ.2524 ไดประกาศใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2524 ป พ.ศ.2527 ไดใช

หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2527 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

พ.ศ.2527  

 

          ป พ.ศ.2528 สงเสริมแนวคิด"การอาชีวศึกษา ครบวงจร" และไดมีการจัดตั้ง "สํานักงาน

โครงการพิเศษ" เปนหนวยงานภายในมีหนาท่ีประสานงานกับสํานักงานโครงการพิเศษและ 

รับผิดชอบ งานท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงและงานพัฒนาชนบท และป พ.ศ.2530 ไดมีการจัดตั้ง 

"วิทยาลัยการอาชีพ" ในพื้นท่ีจังหวัด มุกดาหาร และแมฮองสอน โดยมีเปาหมายท่ีจะจัดการศึกษา

ทุกประเภทวิชาชีพและทุกหลักสูตร ท้ังในและนอกระบบการศึกษา  

 

          ป พ.ศ.2531 รับความชวยเหลือจากเยอรมันเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาทวิภาคี  

          ป 2532-2533 UNDP ใหความชวยเหลือจัดตั้ง สถาบันพฒันา ครูอาชีวศึกษา  

     

          ป พ.ศ.2533 รัฐบาลเดนมารกไดใหความชวยเหลือเงินกูยืมเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาเกษตร 

ตลอดจนประเทศอ่ืน ในแถบทวีปยุโรป เชน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย อังกฤษ และ

อิตาลี ในการชวยเหลือสถานศึกษาประเภทชางอุตสาหกรรม นอกจากนี้หนวยงานหรือองคกรอ่ืน

ตางประเทศท่ีไดใหความชวยเหลือ เชน The United Nation Development Programme (UNDP) 

International Labour Organization (ILO), UNESCO เปนตน รวมถึงการไดรับความชวยเหลือจาก

ประเทศออสเต รเลีย ญ่ีปุน คานาดา องคกร CIDA และการไดรับอาสาสมัครจากออสเตรเลีย 

เยอรมนี ญ่ีปุน และอังกฤษ ในการใหความรวมมือตาง ๆ เพื่อการ พัฒนา และแลกเปล่ียนความรู

และประสบการดานอาชีวศึกษา และในป 2533 ไดประกาศใชหลักสูตรประกาศนียบัตร ครูเทคนิค

ช้ันสูง (ปทส.)  

 



 

          ป พ.ศ.2533-2535 นี้มีผูสนใจเรียนอาชีวศึกษามาก จึงจัดตั้งสถานศึกษาเพิ่ม 20 แหง พระรา

ชกฤษฏีกาแบงสวนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2535 ไดถูกประกาศและ

กําหนด ใชจนถึง ปจจุบัน แบงสวนราชการออกเปน 11 หนวยงาน โดยเพิ่มสถาบันพัฒนาครู

อาชีวศึกษาเปนหนวยงานอิสระระดับกอง  

 

          ป พ.ศ.2535-2539 ไดมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเพิ่มข้ึนอีกจํานวน 93 แหง เฉพาะโครงการ

จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ ระดับ อําเภอ 60 แหง วิทยาลัยสารพัดชาง 25 แหง และอีก 8 แหง มี

วัตถุประสงคเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสูทองถ่ิน สนับสนุน การพัฒนาชนบท เพื่อ

ผลิตกําลังคนดานวิชาชีพในระดับชางกี่งฝมือ และชางเทคนิค ใหตรงกับความตองการ ของตลาด 

แรงงาน และสอดคลองกับสภาพเศษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 

          ป พ.ศ.2536-2543 ไดรับความรวมมือจากรัฐบาลญ่ีปุน พัฒนาการผลิตกําลังคนสาขาวิชา

แมคคาทรอนกิส ท่ีวิทยาลัยชางกลปทุมวัน ป พ.ศ.2537 มีโครงการเงินกูกองทุนความรวมมือทาง

เศรษฐกิจโพนทะเลแหงญ่ีปุน (Overseas Economic Cooperation Fund, JAPAN) โดยไดรับอนุมัติ

ใหดําเนินโครงการเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2537 เพื่อพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณ และ บุคลากร ใน

สถานศึกษา 20 แหง  

 

          ป พ.ศ.2538 กรมอาชีวศึกษาไดพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรม

อาชีวศึกษาและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทางไกล  

 

          ป พ.ศ. 2537-2539 ไดรับความ ชวยเหลือ จากรัฐบาลเบลเยี่ยม พัฒนาการผลิตกําลังคน 

สาขาวิชาเทคนิค การผลิตและพัฒนส่ือการสอน  

 

          ป พ.ศ.2540 การอาชีวศึกษา ไดรับความสนใจอยางมากโดยรัฐบาลใหการสนับสนุน จัดตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพ 70 แหง วิทยาลัยเทคนิค 19 แหง และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียว 2 

แหง ในปจจุบันไดมีพระราชกฤษฏีกาแบงสวนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ

ท่ี 2) กําหนดให สถาบัน เทคโนโลยีปทุมวันเปนสวนราชการของกรมอาชีวศึกษา และกําหนด

อํานาจหนาท่ีใหกรมอาชีวศึกษาจัดและสงเสริม การศึกษาวิชาชีพ ในระดับปริญญาตรี อนุปริญญา 

ประกาศนียบัตรหลักสูรระยะส้ันและหลักสูตรพิเศษ รวมถึงพระราชบัญญัติการจดัการศึกษาใน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

 



          ป พ.ศ.2541 ไดกําหนดใหสถาบันเทคโนโลยีปทุวันมีอํานาจจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 

ดานวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี และสถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเทา ไดแก

หลักสูตร ประกาศนียบัตรครูวิชาชีพช้ันสูง (ปทส.) และ ปริญญาตรี ในการเปดสอนเปนไปตาม

เกณฑ มหาวิทยาลัยกําหนด  

 

          ป พ.ศ.2542 ไดรับโครงการเงินยืมจากรัฐบาลเดนมารกเพื่อพัฒนาอาชีวเกษตรตาม

โครงการปรับปรุงรูปแบบ โครงสรางสถานศึกษาเกษตร โดยมีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อเพิ่ม

ความรู ทักษะปฏิบัติ และจัดหาเคร่ืองมือ-อุปกรณ เคร่ืองจักรกล และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหแก

นักเรียน นักศึกษา ในการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการ ขยายผลใหแก 

เกษตรกรทองถ่ิน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการจัดอาชีวศึกษาเกษตร การพัฒนา

อาชีวศึกษาไดพัฒนา เปนลําดับ โดยพิจารณาถึงระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา การพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน การเทียบโอนหนวยกิตสะสม การขยายโอกาสทางการศึกษาใหแก

ประชาชนและการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารยอาชีวศึกษา ตลอดจนการสงเสริม ความรวมมือ 

ระหวางภาครัฐและเอกชนรวมถึงตางประเทศ 

 

       วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหจัดตั้งสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผูบริหารระดบัสูงของสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

 

 

 
 

  แผนผังรูปภาพผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

1.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายเฉลียว อยูสีมารักษ) 

2.  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายสุนันท เทพศรี) 

3.  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายประดิษฐ ระสิตานนท) 

4.  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นางศิริพร กิจเกื้อกูล) 

5.  ท่ีปรึกษาดานนโยบายและแผน (นายมังกร หริรักษ) 

6.  ท่ีปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาชางอุตสาหกรรม  

7.  ท่ีปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นางสิริรักษ รัชชุศานติ) 

8.  ท่ีปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (วาท่ี ร.ต.พงษเพ็ชร พิทยาพละ) 

9.  ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ (นายวณิชย  อวมศรี) 

10. ผูอํานวยการสํานักความรวมมือ (นายสุรัตน จั่นแยม) 

11. ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (นายสมบัต ิแสงสวางสัจกุล) 

12. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (นายเจี่ยง  วงศสวัสดิ์สุริยะ) 

13. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (นายจรัญ  พรมเสน) 

14. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (นายเริงจิตร  มีลาภสม) 

15. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (นายสราวุธ  ผ่ึงประเสริฐ) 

16. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร (นายสิทธิศักดิ ์ ชําปฏิ) 

17. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
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รายชือ่สถานศึกษาในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา จําแนกตามจังหวัด 

สถานศึกษาในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษามีจํานวน 415 แหง ประกอบดวย 

 

กระบี่  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  ปตตานี  ภูเก็ต  ลพบุร ี สมุทรสาคร  อางทอง 

กรุงเทพมหานคร  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พระนครศรีอยุธยา  มหาสารคาม  ลาํปาง  สระแกว  อํานาจเจริญ  

กาญจนบุรี  เชียงราย  นครสวรรค  พะเยา  มกุดาหาร  ลําพูน  สระบุรี  อดุรธานี  

กาฬสนิธ  เชียงใหม  นนทบุรี  พังงา  แมฮองสอน  เลย  สิงหบุรี  อุตรดิตถ  

กําแพงเพชร  ตรงั  นราธวิาส  พัทลุง  ยโสธร  ศรสีะเกษ  สุโขทัย  อุทัยธานี  

ขอนแกน  ตราด  นาน  พิจิตร  ยะลา  สกลนคร  สุพรรณบุรี  อบุลราชธานี  

จันทบุรี  ตาก  บุรีรัมย  พิษณุโลก  รอยเอ็ด  สงขลา  สุราษฎรธานี   

ฉะเชิงเทรา  นครนายก  ปทุมธานี  เพชรบุรี  ระนอง  สตูล  สุรินทร   

ชลบุรี นครปฐม  ประจวบคิรีขันธุ  เพชรบูรณ  ระยอง  สมุทรปราการ  หนองคาย   

ชัยนาท  นครพนม  ปราจีนบุรี  แพร  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  หนองบวัลาํภู   

 

1. วิทยาลัยเทคนิค 109 แหง 

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 36 แหง 

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี 44 แหง 

4. วิทยาลัยสารพัดชาง 54 แหง 

5. วิทยาลัยการอาชีพ 144 แหง 

6. วิทยาลัยพณิชยการ 5 แหง 

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการตอเรือ 3 แหง 

8. วิทยาลัยศิลปหัตกรรม 2 แหง 

9. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียว 3แหง 

10. วิทยาลัยประมง 3 แหง 

11. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง 1 แหง 
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ศูนยปฏิบัติการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ขอมูลนักศึกษา 

ขอมูลบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมูลงบประมาณ 

ขอมูลสถานศึกษา 

ส่ิงประดิษฐและ 

นวัตกรรมอาชีวศึกษา 

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 

ศูนยปฏิบัติการ สพฐ. 

ศูนยปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

สํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยเปลี่ยนสถานะจาก

กรมอาชวีศึกษา เปนสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักท่ีมุงผลิตและพัฒนากําลังคน

อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สงผลตอการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  โดยมีพันธกิจหลัก คือ 

จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐานขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อยางท่ัวถึงและเสมอภาควิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดแบงโครงสรางการบริหารราชการสวนกลาง

เปน 7 สํานักงาน 1 กลุม  และ 1 หนวยงาน ไดแก 

 

สํานักอํานวยการ (สอ.)ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานเลขานุการของ 

 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสานราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป 

กิจการพิเศษ การประชาสัมพันธและงานเผยแพรการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ และงานอ่ืน

ใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัด  
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ งานอาคาร

สถานท่ี งบประมาณ และสินทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการ 

          

การอาชีวศึกษา กําหนดและตรวจสอบมาตรฐานอาคาร งานออกแบบและกอสราง รวมท้ัง

การประสานและสงเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมวินัยและ

ระบบคุณธรรม กฎหมาย นิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา งานคดี

ปกครองและงานคดีอ่ืนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ปฏิบัติงานรวมกัน หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 

สํานักความรวมมือ (สม.)พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับความ 

รวมมือกับเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา รวมท้ังติดตามและประเมินผลสงเสริมและสนับสนุน

เอกชนและสถานประกอบการใหจัดการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับสูตรและมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา รวมท้ังการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสงเสริมแลพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากร 

และการจัดใหมีกองทุนอาชีวศึกษาสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาองคกรวิชาชีพ กลุมอาชีพ และ

สมาคมอาชีพปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 

สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (สตอ.)   ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามและ

ประเมินผลการอาชีวศึกษาในภาพรวมของประเทศ สงเสริมและประสานงานการติดตามและ

ประเมินผลการอาชีวศึกษารวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตรการ

อาชีวศึกษา และเปาหมายการผลิตและพัฒนากําลังคน อาชีวศึกษา จัดทําขอเสนอแนะหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษารวมท้ังการติดตามและ

ประเมินผลพัฒนาระบบขอมูลเครือขายสารสนเทศ และสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารมาใชในการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา 

  ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ การประสานนโยบายและความรวมมือดานการ



อาชีวศึกษากับองคกรและหนวยงานท้ังในและตางประเทปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.)จัดทําและประเมินมาตรฐานครู

และบุคลากรการอาชีวศึกษา พรอมท้ังจัดทําขอเสนอแผนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการ

อาชีวศึกษาติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษาดําเนินการ

ฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังประสานความรวมมือกับภาครัฐและ

เอกชน 

         ในการฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา และครูฝกในสถานประกอบการ

ดานอาชีพวิจัยและพัฒนาส่ือเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพ ผลิตและบริการ

เคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยี พัฒนาระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรการ

อาชีวศึกษาสรางและพัฒนารูปแบบการฝกสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา และสราง

เครือขายการฝกอบรมวิชาชีพครู  และบุคลากรทางการอาชีวศึกษา ปฏิบัติงานรวมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)วิจัยและพัฒนามาตรฐานและหลักสูตร

แกนกลางการอาชีวศึกษาทุกระดับ วิจัยและพัฒนามาตรฐานส่ือตนแบบและนวัตกรรมการ

อาชีวศึกษาสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐาน การแนะแนวการอาชีวศึกษาและอาชีพ  

การกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ การเทียบประสบการณและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

        พัฒนาระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพในสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา 

รวมท้ังระบบการเรียนรู ท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการอาชีวศึกษา 

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)วิจัยและพัฒนาองคความรูดานตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการอาชีวศึกษา เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวนโยบายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

เรียนการสอน และการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของสถานศึกษารวมท้ังติดตามและประเมินผล 

สงเสริม ผลิต พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและคุณภาพของนักเรียน นักศึกษารวบรวมการศึกษา 

วิเคราะห สังเคราะห จัดทําสารสนเทศงานการวิจัยอาชีวศึกษา 

        ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 



 

หนวยตรวจสอบภายใน (ตสน.)ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง

ตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบในแตละปงบประมาณ เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน

จากการดําเนินโครงการพรอมเสนอแนวทางการแกไขปญหาตรวจสอบการปฏิบัตงิานของหนวยรับ

ตรวจสอบวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆทางดานการเงิน การบัญชี 

สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของหนวยรับตรวจ 

        รายงานหัวหนาสวนราชการใหทราบถึงปญหาการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ เพื่อให

สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตางๆไดรวดเร็วและทันเหตุการณ 

 

        ประสานกับผูตรวจสอบภายในระดับสํานักงาน กระทรวง และสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเปาหมาย และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพปฏิบัติงาน

อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ดําเนินการและประสานงานติดตาม ประเมินและรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ.2546 ระเบียบสํานกั

นายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 การพัฒนาการปฏิบัติราชการและการจัดทํารายงาน

ผลการพัฒนาประสิทธิภาพของสวนราชการสงเสริมและประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เกี่ยวกับการกําหนดกรอบและมาตรฐานอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง จัดกลุมตําแหนง

ของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ การเปดเผยขอมูลและอํานวยความสะดวก ตอบสนอง

ความตองการของประชาชน การพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงาน ทัศนคติของ

ขาราชการและลูกจางดําเนินการและประสานงานกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน 

ก.ค.ศ. และสวนราชการอ่ืนๆในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีขอบเขตความรับผิดชอบปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ี

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ทําเนยีบสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

           ทําเนียบ สอศ. จัดทําข้ึนเพื่อใชประโยชนในการติดตอกับสวนราชการในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 

           สวนท่ี 1  ประกอบไปดวย สรุปรายช่ือสถานศึกษาจําแนกตามจังหวัด ประเภทของ

สถานศึกษา 



           สวนท่ี 2  ประกอบไปดวย ขอมูลสวนกลางของ สอศ. สถานศึกษา ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพท  

โทรสาร  เว็บไซต  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  และสาขาวิชาท่ีเปดสอนในแตละสถานศึกษา 
 

หนวยงานภายใน 

สํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

 

• สํานักอํานวยการ 

• สํานักความรวมมือ 

• สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 

• สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

• สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

• สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

• สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

• หนวยตรวจสอบภายใน 

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• ศูนยการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

• ศูนยพัฒนา สงเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boga.go.th/�
http://boc.vec.go.th/�
http://bme.vec.go.th/�
http://bpp2.vec.go.th/�
http://www.bpcd.net/�
http://bsq.vec.go.th/�
http://www.ver.go.th/�
http://iau.vec.go.th/�
http://psdg.vec.go.th/�


อางอิง 

www.vec.go.th 

 

 

 

 

 


	หน่วยงานภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

