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ตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ความหมายของตราสัญลักษณของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เสมาธรรมจักร
หมายถึง ความดีงาม
บัลลังกสิงห
หมายถึง ความมั่นคง
ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป)ใตเสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสวางแหงปญญา
ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ําเลิศแหงปญญา
ดอกบัวที่บานพนน้ํา (ดานขางทั้งสอง) หมายถึง การเกิดปญญา
กนกเปลว (ซึ่งมีตนกําเนิด มาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสวางไสว โชติชวงตลอดเวลา
อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ดานลางยอมาจาก องคประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค)
หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
เสนโคงโดยรอบ มีอักษร “สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ความหมายรวมของตราสัญลักษณของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ ความล้ําเลิศ
ทาง ปญญา ตั้งอยูบนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบลอมดวยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค และความสวางไสวโชติชวงของปญญา ที่ไดรับการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศนการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาชีพใหประชาชนอยางทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และจัดการองคความรู
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
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พันธกิจการอาชีวศึกษา
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับอยางทั่วถึงและเสมอภาค
2. สรางการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
3. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อการประกอบวิชาชีพและเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน ( ปรับปรุง 5 ก.พ. 2550)
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุงหวังและตองการใหสถานศึกษาและหนวยงาน
ในสังกัดนําไปปฏิบัติและบูรณาการการทํางานรวมกันเพื่อกอใหเกิดผลการดําเนินงานที่เปน
รูปธรรมตามแนวทางหลัก 12 ขอ คือ
1. การเพิ่มปริมาณผูเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม
3. การเทียบโอนประสบการณและ VQ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่นําสูการ
ปฏิบัติ
4. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3 แนวทาง (ผูใช ผูซอม ผูสราง )
5. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
6. ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
7. การสรางผูประกอบการใหม
8. การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ
9. คุณธรรมนําชีวิต
10. ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดานการเงิน บุคลากรและพัสดุ
11. ศึกษาดูงานของนักศึกษา ใหม (ปวช 1 และปวส 1)
12. การจัดการความรู
ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2552
1. จัดและเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางและตอเนื่อง
2. สรางและสงเสริมคานิยมการศึกษาวิชาชีพ
3. ประกันคุณภาพการมีงานทํา
4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
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5. พัฒนาระบบแผน งบประมาณและการเงิน
6. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา
7. พัฒนาระบบความรวมมือและบูรณาการทรัพยากร
8. เพิ่มศักยภาพครู อาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษา
9. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
10. สรางเสริมเติมปญญาและพัฒนาอาชีพ
11. พัฒนาสังคม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยตอวิชาชีพ เอื้ออาทรตอสังคม
จุดเนนการจัดการอาชีวศึกษา 9 ประการ
1. ผูเรียนอยากเรียนสาขาอะไร ตองไดเรียนสาขานั้น
2. ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการรับนักศึกษาใหม
3. ประกันคุณภาพการมีงานทํา
4. เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวการอาชีวศึกษา
5. สรางงาน สรางรายได ฝกเปนเถาแก
6. การเทียบโอนประสบการณ ใหผูใชแรงงานและผูประกอบอาชีพ
7. มีชองทางพิเศษสําหรับผูเรียนเกง (FAST TRACK)
8. รวมคิด รวมทํา รวมลงทุน
9. จัดโรงงานใหมีในโรงเรียน จัดโรงเรียนใหมีโรงงาน
นโยบายปญจปฏิรูปการศึกษา
1. ปฏิรูประบบการศึกษา
2. ปฏิรูปการเรียนรู
3. ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา
4. ปฏิรูประบบครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
5. ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. เรงจัดใหมีระบบและโครงสรางการศึกษาที่มีคุณภาพ เปนประโยชนตอประชาชนทั้งปวงอยาง
แทจริง
2. เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการทุกประเภท และทุกระดับ
ตั้งแตระดับประถมวัยจนถึงอุดมศึกษา
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3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และเครือขายสารสนเทศ เพือ่ เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหคนไทยทั้งในเมืองและชนบท
4. จัดใหวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา
5. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝกอบรม โดยรัฐเปนผูวาง
ระบบ นโยบาย กํากับคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนและระดมทรัพยากร การเตรียมความพรอม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน เครือขาย ครอบครัวและอื่น ๆ รวมทั้งการจัดการศึกษา
เพื่อคนพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส
6. สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน
7. สงเสริมใหมีการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา ในการใหการศึกษา
อบรมแกเด็กและเยาวชน
8. ปฏิรูปการเรียนรูโดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง หลักการเรียนรูดวยตนเอง และหลักการเรียนรู
ชุมชน และสื่อการเรียนรูประเภทตาง ๆ อยางทัว่ ถึง
9. สงเสริมวิชาชีพครู ใหมีศักดิ์ศรีเปนที่ยอมรับนับถือและไววางใจจากสาธารณชน รวมทั้งพัฒนา
และผลิตครูที่มีคุณภาพ และ คุณธรรม
10. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีวินัย รักงานและทํางานเปน
11. ใหโอกาสแกผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือมัธยมปลาย ผูวางงานและผูสูงอายุ ไดฝกงาน
อยางนอย 1 อาชีพ พรอมทั้งสงเสริมใหเปนผูประกอบการอิสระได
12. ปฏิรูปการอาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นและพัฒนาถึงระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนอง
การเกษตรอุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมทั้งสนับสนุนใหผูเรียนไดเขาฝกทักษะในสถาน
ประกอบการ
เปาหมายและกลยุทธการอาชีวศึกษา : TARGET AND STRATEGIC VEC.
1. ปริมาณ
1.1 ยืดหยุน...เรียนไดทุกสาขา ทุกที่ ทุกเวลา
1.2 มีรายไดระหวางเรียนมีงานทํา
1.3 เทียบโอนประสบการณผูทํางานในสถานประกอบการ
1.4 รณรงค ประชาสัมพันธ เสริมสรางทัศนคติ เสนทางอาชีพ
1.5 ปรับและเพิ่มหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกิจ
1.6 ประสานความรวมมือกับ สพฐ. กศน. สกอ.3

§Ò¹ÈÙ¹Â¢ÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

www.satunatc.ac.th

¢ÍÁÙÅ¹âÂºÒÂÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ

5

2. คุณภาพ
2.1 สรางภาพลักษณแหงคุณภาพการอาชีวศึกษา
2.2 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ (เรียนรู และประเมินในสถานการณ
จริง)
2.3 พัฒนามาตรฐานอาชีพ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
หลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ
2.4 สรางระบบเครือขายและการมีสวนรวมในการจัดอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
ชุมชน ทองถิ่น และเครือขายความรวมมือทัง้ ในและตางประเทศ
2.5 การจัดการความรูวิชาชีพ (Knowledge Management)
2.6 ประกันคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ และงานบริการอาชีวะ
2.7 ขยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการและชุมชน
3. บริการสังคม
3.1 พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกไขปญหาความยากจน,Fix It Center, ถนนสาย
อาชีพ
3.2 เพิ่มวุฒิเกษตรกร
3.3 ตอยอด OTOP
3.4 อาชีวะสีเขียว (สิ่งแวดลอม / พลังงาน)
3.5 อาชีวะรวมพลัง (อาชีวะรวมดวยชวยประชาชน /ซอมสราง โรงเรียนบาน/
ชวยเหลือภัยพิบัต)ิ
4. สรางผูประกอบการใหม
4.1 สรางเครือขายและพัฒนาผูประกอบการรุน ใหม
4.2 สรางชองทางการเขาถึงแหลงทุนและองคความรูทางธุรกิจ
4.3 หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ(One College One Company)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ
1.มีความรูความสามารถทักษะ วิชาชีพเฉพาะทาง
2.มีทักษะพื้นฐาน : สื่อสารภาษา ICT วิจัยแบบงาย (คิดเปน ทําเปน) การจัดการธุรกิจ
(Business Plan)
3.มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ
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