ประวัติวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
วิท ยาลั ย เทคนิ ค หนองคาย เปิ ด ท าการสอนเมื่ อ วั น ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2481 เดิ ม คื อ โรงเรี ย น
ช่ า งไม้ ห นองคาย โดยอาศั ย โรงอาหารของโรงเรี ย นสตรี ป ทุ ม เทพรั ง สรรค์ เ ป็ น สถานที่ เรี ย นและฝึ ก งาน
ต่อมาได้งบประมาณมาจัดสร้าง คือ สถานที่ตั้งในปัจจุบัน
สภาพการจัดการเรียนการสอน เริ่มต้นด้วยโรงฝึกงานเล็ก ๆ 2 หลัง และบ้านพักครู 4 หลัง จานวน
นักเรียน 28 คน รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเปิดหลักสูตร 3 ปี เมื่อ พ.ศ. 2482 บนพื้นที่ 18 ไร่
3 งาน 47 ตารางวา และโรงเรียนช่างไม้หนองคายดาเนินกิจการเรื่อยมา
พ.ศ. 2489 เกิดกรณีพิพาท ระหว่างไทยกับอาณานิคมฝรั่งเศส คือ ประเทศลาว(สปป.ลาว ในปัจจุบัน)
ไทยมีความจายอมที่ต้องมอบดินแดนบางส่วนคืนให้แก่ฝรั่งเศส ซึ่งดินแดนที่ต้องมอบคืนนั้นมีโรงเรียนช่างไม้ของ
ไทยตั้งอยู่แห่งหนึ่ง คือโรงเรียนช่างไม้ล้านช้าง เมื่อเป็นเช่นนั้นโรงเรียนช่างไม้ล้านช้าง จึงต้องย้ายเข้า รวมกับ
โรงเรียนช่างไม้หนองคายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้โรงเรียนช่างตัดผมหนองคาย ในจังหวัดหนองคายสมัยนั้น
มารวมเป็นโรงเรียนช่างไม้หนองคาย
พ.ศ. 2502 โรงเรียนช่างไม้หนองคายได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนการช่างหนองคาย ในปีถัดมา พ.ศ. 2503
โรงเรีย นการช่างหนองคาย ได้เ ข้าร่วมอยู่ในโครงการฝึก ช่ างฝีมื อของสนธิสัญ ญาป้อ งกั น ร่วมกั นแห่ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.) ท าให้ได้รับงบประมาณที่ เพิ่ม ขึ้น จึง มีก ารปรับ ปรุงอาคารโรงฝึกงานและอาคาร
สถานที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมเปิดทาการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ. 4) ในปีต่อมาได้เปิดแผนกช่างเพิ่มอีก
2 แผนกคือ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างประสม (ปัจจุบันคือแผนกช่างเชื่อมโลหะ)
พ.ศ. 2507 เปิดเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกช่างยนต์ และแผนกช่างกลโรงงาน
พ.ศ. 2508 ทางราชการยุบโรงเรียนช่างปั้นโพนพิสัย มารวมกับโรงเรียนการช่างหนองคาย
พ.ศ. 2509 โรงเรียนการช่างสตรีหนองคาย ได้ย้ายเข้ามารวมกับโรงเรียนการช่างชายหนองคาย
พ.ศ. 2511 เปิดแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม (ปัจ จุบันเรียก แผนกช่างอิเล็ก ทรอนิกส์ ) จากนั้น
โรงเรียนการช่างหนองคายได้ดาเนินกิ จ การก้ าวหน้ามาโดยตลอด มี จ านวนนั ก เรียนเพิ่ม มากขึ้นเป็ นล าดั บ
จนเกิดปัญหาเรื่อง การขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนอาคารสถานที่ไม่เพี ยงพอ
จึงปรับการรับนักเรียนเข้าเรียน 2 ผลัด (เช้า - บ่าย) และจานวนครู - อาจารย์ก็เพิ่มมากขึ้น
พ.ศ.2520 โรงเรียนการช่างหนองคาย ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเทคนิคหนองคาย
พ.ศ.2522 โรงเรียนเทคนิคหนองคาย ได้ปรับยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2523 เปิดสอนคณะวิชาคหกรรม ได้แก่ แผนกวิชาผ้า แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และ
แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
พ.ศ. 2525 เปิดสอนคณะวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ แผนกการบัญชี และแผนกการขาย
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พ.ศ. 2527 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) 2 แผนกคือ แผนกช่างยนต์
และแผนกคหกรรม
พ.ศ. 2528 เปิดแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2533 เปิ ด ท าการสอนระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) 2 แผนก คื อ แผนกวิช า
การบัญชี และแผนกวิชาการตลาด
พ.ศ. 2534 เปิดท าการสอนระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนก คือ แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากาลัง สาขาเครื่องกลไฟฟ้า และสาขาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2535 เปิดท าการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างก่ อสร้างและ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ประเภทช่างอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2536 เปิ ด ท าการสอนระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) 3 แผนก คือ แผนกวิช า
ช่างเทคนิคการผลิต แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้เปิดทาการสอน
ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 1 สาขา คือ สาขาวิชาเครื่องกล
พ.ศ. 2537 เปิ ด ท าการสอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ ชั้ น สู ง (ปวส .) ภาคสมทบ คื อ สาขา
การจัดการงานบุคคล และในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งใหม่ (เป็นแห่งที่ 2) ที่ตาบล
หาดคา อาเภอเมืองหนองคาย (ห่างจากตัวจังหวัดไปตามเส้นทางอาเภอโพนพิสัย 7 กิโลเมตร) มีเนื้อที่ 159 ไร่
3 งาน 24 ตารางวา
พ.ศ. 2538 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ คือ สาขาการบัญชี
พ.ศ. 2539 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ที่รวมอยู่กับวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับการประกาศ
จัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม
พ.ศ. 2539 ด้วยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญ ญัติป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2534 โดยแยกออกจากวิท ยาลั ย เทคนิ ค หนองคาย และย้ ายไป ณ ที่ ท าการแห่ ง ใหม่ เมื่ อ วั น ที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2541 ได้ย้ายแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ซึ่งได้ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการ
เสร็จเรียบร้อย มีพื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร และได้รับโครงการช่วยเหลือครุภัณฑ์จากโครงการเงินกู้กองทุน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปนุ่ (OECF) ในวงเงินงบประมาณ 70 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 25412543 ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้า งอาคารเรียนปฏิบัติการอีก 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร และ
ได้ย้ายแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ไปเปิดท าการสอนที่ วิท ยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งใหม่ ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2543
พ.ศ. 2542 วิ ท ยาลั ยเทคนิ ค หนองคาย ได้รั บ คั ด เลื อกเข้ ารับ รางวั ล พระราชทานรางวัล ชนะเลิ ศ
ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี เขตการศึกษา 9
พ.ศ. 2542 เปิดทาการสอน ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาโยธา
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พ.ศ. 2546 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
พ.ศ. 2548 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2549 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้า ชั้นสูง
พ.ศ. 2548 เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึก ษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในหลักสู ตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบั ณฑิต(ค.อ.ม.) จานวน
4 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พ.ศ. 2551 เปิดท าการสอนระดับ ปริญ ญาตรี หลัก สูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิ ต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) หรือ
(ทล.บ. เทคโนโลยี ไฟฟ้ า) เพื่ อ รองรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 ให้ จั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 และมาตรา 8 ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยรับนักศึกษารุ่นแรก จานวน 1ห้อง 20 คน
โดยเปิ ดท าการสอนภาคเรีย นที่ 1/2551 เมื่ อวัน ที่ 6 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2551 และให้ รับ ปริญ ญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2552 โครงการเปิดทาการสอนระดับ ปริญ ญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิ ต (ทล.บ.)
เพิ่มเป็น 5 สาขา ในปีการศึกษา 2552 คือ สาขา ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า (เดิม) ทล.บ. อุตสาหการ- เครื่องมือกล
ทล.บ. อุตสาหการ- เชื่อมประสาน ทล.บ. โยธา และ ทล.บ. เครื่องกล
ปีก ารศึกษา 2555 ได้ รับ รางวัล สถานศึก ษารางวัล พระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนัก เรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษา ขนาด ใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2555
พ.ศ. 2554 ได้ย้ายสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (สาขางานโครงสร้าง) ไปยังพื้นที่แห่งใหม่ที่วิทยาลัยเทคนิค
แห่งที่ 2
พ.ศ. 2557 เปิดทาการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เปิดสอน 5 สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีกอ่ สร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยี
แม่พิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2558 โครงการเปิดทาการสอนปริญ ญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภายใต้สถาบัน
อาชี วศึ ก ษาภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ 1 ได้ เ ปิ ด ท าการสอนเพิ่ ม อี ก 1 สาขาวิ ช าคื อ สาขาวิช าเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2559 ได้ทาการย้ายแผนกวิชาโลจิสติกส์ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดทาการเรียนการสอนยังพื้นที่แห่งใหม่ วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งใหม่
พ.ศ. 2560 วิทยาลัยได้เปิดใช้อาการศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ เพื่อที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตร.ม.
พ.ศ. 2562 ได้สร้างอาคารโรงฝึกงาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม.
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พ.ศ. 2562 ได้ท าการย้ายแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ไปเปิดท าการเรียนการสอน
ที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคายใหม่
พ.ศ. 2563 เปิดท าการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม อีก 1 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
พ.ศ. 2564 ได้เ ปิ ดท าการสอนระดั บ ปริญ ญาตรี หลัก สู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต (ทล.บ.) เปิ ด สอนอี ก
1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ปัจจุบันมี 2 แห่ง แห่งเดิมตั้งอยู่เลขที่ 306 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตาบลโพธิ์ชัย
อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา และวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2
มีเนื้อที่ 159 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ปรัชญา

“ทักษะเชี่ยวชาญ วิชาการล้าเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนาเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

“เป็นสถานศึกษามุ่งสร้างกาลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับประเทศอย่างมีคุณธรรม นาองค์กรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
“ เป็นแหล่งเรียนรู้ คู่บริการ”
อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา
“บริการดี ฝีมือเยี่ยม”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศ
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ให้การบริการวิชาชีพแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ
3. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่ออาชีพ และชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันใน
ระดับประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคนดีศรีอาชีวะ และสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
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คติพจน์
ลูกพระวิษณุหนองคาย ต้องมีศักดิ์ศรี ต้องมีฝีมือ มีเป้าหมายชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด และดารงชีวิตอย่างพอเพียง
นโยบายวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
1. ให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
2. ผลิตผู้เรียนให้มีภูมริ ู้ ภูมิธรรม และภูมิฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
4. ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญทักษะมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
ทั้งในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. งานวิจัยนวัตกรรมมีคุณภาพและมีประโยชน์ที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
3. ระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
4. การบริการและฝึกอบรมวิชาชีพสร้างโอกาสและพัฒนาสูก่ ารแข่งขันระดับประเทศ

ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา
ปีก ารศึ ก ษา 2535 ได้รับ การคั ดเลื อ กเป็ น สถานศึ ก ษาดี เด่ น ประเภทช่ างอุต สาหกรรมจากกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี ก ารศึ ก ษา 2542 ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เป็ น สถานศึ ก ษาที่ ได้ รั บ รางวั ล
พระราชทาน ระดับ อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ประจาปีการศึกษา 2542 เขตการศึกษา 9
ปีการศึกษา 2549 ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา จากสานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ปีการศึกษา 2548 ผลการประเมินระดับสถาบันอยู่ในระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดสถานศึกษา 3D
ปีการศึกษา 2552 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาจังหวัดหนองคาย
ปีการศึกษา 2552 ได้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552”
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ปีก ารศึกษา 2555 ได้รับ การรับ รองคุณ ภาพการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ผลการประเมินระดับสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดี
ปีก ารศึกษา 2555 ได้รับ รางวัล สถานศึก ษารางวัล พระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนัก เรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษา ขนาด ใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวั ลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
เพื่อรับรางวับพระราชทานในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2556
ปีก ารศึกษา 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัล เป็นเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวัง ทางวัฒ นธรรมตามโครงการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดหนองคาย ประจาปี 2556
ปีการศึก ษา 2557 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เตาเผาขยะผลิตไฟฟ้า ประเภทที่ 11”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานโอทอบ ประเภท
ที่ 4”
ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “รถสามล้อพลังถ่านฟืน ประเภทที่ 12
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึก ษา 2557 ได้รับ เกียรติคุณ ผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ Cooking Engine โครงการส่งเสริม การวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนแบบทัศนียภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Honor Award ในการประกอด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มาตรฐานเหรียญทอง สาขางานเทคนิคยานยนต์
ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลเหรียญทอง “คุ๊กกี้งเอ็นจิ้ง” จากงาน ITEX 2015 ที่ประเทศมาเลเชีย
ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวับ ชนะเลิศเหรียญทอง การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษา
ขนาดใหญ่
ปีก ารศึก ษา 2559 ได้ผ่านการตรวจประเมิ นตามโครงการโรงอาหารในสถานศึก ษา ตามหลัก เกณฑ์
มาตรฐานของกรมอานามัย ประจาปี 2559 ได้มาตรฐาน ระดับ ดี
ปีการศึก ษา 2559 ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับ ชาติ การแข่งขันทั กษะการประมาณราคา สาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง ระดับ ปวส.
ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลสุดยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจาปี 2560
เรื่อง เตาเผาพ่นไปแบบเติมเชื้อเพลิงชีวมวลอัตโนมัติ
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ปีการศึกษา 2561 นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับรางวัล
ผู้บริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา เป็ นองค์ก รที่ ผ ลิต และพัฒ นาก าลังคนอย่างมี คุ ณ ภาพเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประเทศและภาคเอกชน
ภารกิจ
จัดและส่งเสริม การอาชีวศึก ษาและการฝึก อบรมวิชาชีพ โดยคานึง ถึง คุณ ภาพและความเป็ นเลิศทาง
วิชาชีพ
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ให้ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการจัดการอาชีวศึก ษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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นโยบาย จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื
บเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21”
1. เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ (สายอาชีวะ 50 : 50 สายสามัญ)
• เปิดสาขาใหม่/สาขาขาดแคลน
• เพิ่มห้องเรียน (วท./วอศ.)
• ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผูเ้ รียนกลับเข้าสู่ระบบ
• แนะแนวสื่อสารทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่
• สร้างภาพลักษณ์ (Re-Branding)
• จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง)
2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
• พัฒนากาลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10+2+1) (10 + 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย + 1 โครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ)
• จัดการศึกษารองรับการพัฒนากาลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ)
• พัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
• พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา (อังกฤษ จีน และภาษาในอาเซียน)
• อาชีวะฐานวิทย์ฯ/มาตรฐาน KOSEN
3. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills
• ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะกาลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ)
• เตรียมความพร้อมกาลังคนเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
• หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training)
• หลักสูตรฝึกอาชีพฐานสมรรถนะ (Education To Employment)
• Startup/Business online
4. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล
• ปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารงาน
• พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทลั และภาษาอังกฤษ
• แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลทุกมิติ
• สร้างระบบแรงจูงใจ เพิ่มค่าตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ
5. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
• อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ
• บูรณาการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทลั และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน
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• Fix it Center/จิตอาสาอาชีวะ
• สร้างค่านิยม “การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ”
ข้อบัญญัติสู่ความสาเร็จ
ยึดหลักธรรมมาภิบาล
บริหารงานประจา
นาภาพลักษณ์ที่ดี
ใช้เทคโนโลยีบริหาร
ประสานเครือข่าย
ขยายทวิภาคี
ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
เยี่ยมห้องเรียนสม่าเสมอทั่วหน้า พัฒนาบุคลากรสู่ความสาเร็จ"
1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
2. พัฒนาครูและองค์กร
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี
4. นาสิ่งดีดีสู่สงั คม
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
7. พัฒนาโดยใช้(นวัตกรรม)เทคโนโลยี
8. ต้องมีหลักธรรมมาภิบาล
9. เน้นทางานประสานชุมชน
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. จัดทาข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
2. ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานกาอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
3. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกาหนดเกณฑ์และรูปแบบความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
7. จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
8. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดาเนินการตามที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
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9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามทีร่ ัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้แบ่งส่วนราชการสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้
➢ สานักอานวยการ
➢ สานักความร่วมมือ
➢ สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
➢ สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
➢ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
➢ สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
➢ สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
➢ สานักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
➢ สานักบริหารงานบุคคลและนิติการ

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)
การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุท ธศาสตร์ การผลิตและพัฒ นากาลังคนอาชีวศึกษาของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการกาหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ให้ความส าคัญ กั บคุณภาพผู้สาเร็จ อาชีวศึก ษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับ ปรุงปัจ จัยสนับสนุนและกระบวนการจัด
อาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน
1) สารสนเทศสาคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนากาลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด
2) ให้ ความส าคัญ กั บ ครู และผู้บ ริห ารสถานศึก ษาซึ่ง เป็นปัจ จัยแห่งความส าเร็จ โดยมุ่ งเพิ่ม พู น ขีด
ความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ สถานประกอบการโดยเน้น
ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน
4) เตรียมความพร้อมกาลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและเชิงรุก
ได้แก่ การเพิ่ ม ขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลัง คนอาชีวศึก ษาให้ มี ม าตรฐานในระดั บ สากล
ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย
4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ
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นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าหมาย : ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ ได้
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพกาลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้
เพิ่มขึ้น
➢ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเ้ รียนให้สมั พันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ
สังคมทัง้ ในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
โครงการสาคัญ
1. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนากาลังคนทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
ภายในประเทศ
1.1 ระดับจังหวัด
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม /กลุ่มอาชีพ
2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนากาลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ตามกรอบความร่วมมือกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล
3. โครงการศึกษาเป้าหมายการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ปี (ปี
การศึกษา 2555 – 2569)
ระยะที่ 1 2555 - 2561 (60:40)
ระยะที่ 2 2562 - 2569 (70:30)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลายทัง้
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการสาคัญ
1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนากาลังคน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒ นาหลักสูตรทวิภาคี ให้ สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ
โดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
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2. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาระดับ
จังหวัด
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทั ศนคติและสร้างการยอมรับของสัง คมที่ มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย
กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
โครงการสาคัญ
1. โครงการส่งเสริมให้ มี การสร้างรายได้ ระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ของผู้เรียนและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
2. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ เห็ นความสาคัญของ
การเรียนอาชีวศึกษาที่จะสร้างให้ เกิด “การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อ
ชีวิตที่มั่นคง”
4. โครงการสร้างภาพยนตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาวอาชีวศึกษาเชิง
สร้างสรรค์
5. โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ
6. โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม
7. โครงการอาชี วะอาสา เพื่อพัฒนาสังคม
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุม่ ผูอ้ ยู่
นอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน
2. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให้
แก่ผู้ปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการและผู้ อยู่นอกระบบ
โครงการสาคัญ
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทางานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา
2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชดาริ
3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผูร้ ับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่สาหรับผู้
ประกอบอาชีพอิสระ
โครงการสาคัญ
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการสาคัญ
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผูป้ ระเมินมาตรฐานวิชาชีพ
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษาต่ออาชีวศึกษา
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพื่อให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผเู้ รียนอาชีวศึกษา
100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสิง่ อานวยความสะดวก เช่น ที่พักและแหล่งรองรับงาน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับปวช., ปวส.
และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจาตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความมั่นคงในชีวิต
โครงการสาคัญ
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path)
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา
3. โครงการเถ้าแก่น้อย
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กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา
โครงการสาคัญ
1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ทางด้านมาตรการภาษี อากรให้ แก่ภาคเอกชน/สถานประกอบการ
ในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา
เป้าหมาย : 1) มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการจัด
การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและการฝึกอบรม
วิชาชีพ
2) พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและได้ รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
โครงการสาคัญ
1. โครงการขออัตรากาลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที่
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งตัง้ ครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่ให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสาคัญ
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพเิ ศษ อาจารย์พิเศษ
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพเิ ศษ อาจารย์พเิ ศษ
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผูเ้ ชี่ยวชาญในท้องถิ่น
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน
โครงการสาคัญ
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
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3. โครงการกาหนดมาตรการให้ ครู วิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
4. โครงการกาหนดมาตรการให้ มีการนาผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณาความดี
ความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา
(ทาหน้าทีพ่ ัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน)
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดทาตารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ
โครงการสาคัญ
1. โครงการปรับบทบาทหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน
2. โครงการร่วมกับคุรสุ ภากาหนดมาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ (กาหนด
มาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา)
3. โครงการร่วมกับสานักงาน ก.ค.ศ.กาหนดมาตรฐานตาแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะสาหรับครูวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ
4. โครงการร่วมกับสานักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังกาหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้นต่าและขั้น
สูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ
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5. โครงการร่วมกับสานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรคในการบรรจุ แต่งตั้ง ผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดยกาหนดอัตราเงินเดือน
ค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2. โครงการกาหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครู
ฝึกในสถานประกอบการ
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6. โครงการยกระดับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อตุ สาหกรรมเชิงพาณิชย์
นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช.,ปวส.
และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
โครงการสาคัญ
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริ หาร
โครงการสาคัญ
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ
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3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทที่ ันสมัย
กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสาคัญ
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปวช.
,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสาคัญ
1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ
3. โครงการพัฒนาและเพิ่มจานวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและชุมชน
โครงการสาคัญ
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย
2. โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการและ
ชุมชน
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โครงการสาคัญ
1. โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
5. โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ
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นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผูบ้ ริหาร
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์ จริง (On the Job Training)
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา
3. โครงการฝึกอบรม ICT เพื่อการบริ หาร

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ ความรู้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดการระบบตัง้ ศูนย์ ข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา
โครงการสาคัญ
1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา
2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
3. โครงการการวิเคราะห์งบประมาณการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
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