ส่วนที่1
บทนา
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นผู้นำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพือ่ เป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและภูมิภำค

พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพอย่ำงทัว่ ถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและ
ฝึกอบรมวิชำชีพ
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพือ่ กำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครู และบุคลำกรอำชีวศึกษำเพือ่ ควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
เป้าหมายบริการ
1. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เชิงวิชำกำร และทักษะทำงวิชำชีพ สอดคล้องควำมต้องกำร
ของสถำนประกอบกำรหน่วยงำน และชุมชน
2. สถำนประกอบกำร หน่วยงำนและชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้เรียนและผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ
3. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงแท้จริง
4. บริกำรวิชำกำร วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้นสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น
และชุมชน
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองทีด่ ี โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล
2. เพิม่ ปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอตำมควำมต้องกำรของประเทศ
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
4. เพิม่ ประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล

มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภำพของสถำนศึกษำ
2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี
3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ
7. กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส
8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ
9 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซี่ยนและต่ำงประเทศ
10 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
11 ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมำหำกษัตริย์
โครงการ
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
1.1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
1.1.1 เสริมสร้ำงสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ
1.1.2 วิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์
1.1.3 ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน
1.1.4 ขยำยอำชีวะอำเภอ
1.1.5 จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
1.2 สร้างผู้เรียนให้มคี ุณภาพมาตรฐาน
1.2.1 วิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพือ่ สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม
1.2.2 เสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1.2.3 ส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพือ่ เป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศฯ เพือ่ สร้ำงทุนปัญญำชำติ

1.2.4 เตรียมควำมพร้อมผู้เรียนอำชีวศึกษำ (Pre.Voc.Ed) / แก้ไขปัญหำทะเลำะ/วิวำท
ทวิภำคีกลุ่มพิเศษ
1.2.5 เพิม่ ขีดควำมสำมำรถทำงภำษำ
1.2.6 ปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์หน้ำทีพ่ ลเมือง
1.2.7 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
1.2.8 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
1.3 ยกระดับทักษะฝีมอื อาชีพ
1.3.1 ส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพือ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิผ์ ู้เรียน
1.3.2 อำชีวะพัฒนำ
1.3.3 อุดหนุนองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
1.3.4 อุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม
1.3.5 อุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรมฯ
1.3.6 ยกระดับมำตรฐำนทักษะพืน้ ฐำนอำชีพ
1.3.7 พัฒนำรูปแบบและยกระดับคุณภำพ ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพือ่ ชุมชน (Fix it Center)
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
2.1 ผลิตและพัฒนากาลังคน
2.1.1 อุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร
2.1.2 ทุนช่ำงเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (TTS)
2.2 ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ
2.2.1 ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
2.2.2 จัดศูนย์ฝึกอบรมวิชำชีพในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ เพือ่ พัฒนำอำชีพประชำชน
2.2.3 พัฒนำกำรศึกษำ จชต.
2.2.4 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
2.2.5 กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
2.2.6 อุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล
2.2.7 อุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน
2.2.8 อุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท
2.2.9 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
2.2.10 อุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
2.2.11 อุดหนุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี

ข้อบัญญัตสิ ู่ความสาเร็จ
"ยึดหลักธรรมมำภิบำล
บริหำรงำนประจำ
นำภำพลักษณ์ทดี่ ี
ใช้เทคโนโลยีบริหำร
ประสำนเครือข่ำย
ขยำยทวิภำคี
ยึดหน้ำทีด่ ้วยควำมมุ่งมั่น
หมั่นพัฒนำสมรรถนะอำชีพ
เยี่ยมห้องเรียนสม่ำเสมอทัว่ หน้ำ พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมสำเร็จ"
1. ใช้เวลำส่วนใหญ่ในสถำนศึกษำ
2. พัฒนำครูและองค์กร
3. เน้นสอนระบบทวิภำคี
4. นำสิ่งดีดีสู่สังคม
5. เร่งระดมเรื่องภำพลักษณ์
6. สร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ
7. พัฒนำโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี
8. ต้องมีหลักธรรมำภิบำล
9. เน้นทำงำนประสำนชุมชน
10. เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
3.1.1 เพิม่ บทบำทภำครัฐและเอกชนในกำรผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ตอบสนองภำคกำร
ผลิตและบริกำรในสำขำทีเ่ ป็นควำมต้องกำรของประเทศ
3.1.2 ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทวิภำคี
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ
3.2.1 โรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยกำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกัมพูชำ
3.2.2 เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
3.2.3 ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพือ่ พัฒนำอำชีวศึกษำของประเทศไทย
3.2.4 อุดหนุนบำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนโคลัมโบ
3.2.5 ควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ
3.2.6 อำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.1.1 อุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชีพ
4.1.2 สร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ

4.1.3 เร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ
4.1.4 เพิม่ ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
4.1.5 ผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.1.6 จัดหำบุคลำกรสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน
4.1.7 ส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้
(อื่น ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมจุดเน้นสาคัญ)
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ
1) กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
2) กำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ
3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
4) กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
5) กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
6) กำรเพิม่ ศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
7) กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
8) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และ
นวัตกรรม
9) กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
10) กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทีม่ ีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยให้ควำมสำคัญทัง้ กำรศึกษำในระบบและ
กำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพือ่ สร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ
ประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะทีเ่ หมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้ำงเสริมคุณภำพ
กำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพือ่ สร้ำงสัมมำชีพในพืน้ ที่ ลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคนให้เป็นที่
ต้องกำรเหมำะสมกับพืน้ ที่ ทัง้ ในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพืน้ ทีข่ องสถำนศึกษำ และปรับปรุง และบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงิน
เพือ่ กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพือ่ เพิม่ โอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชน
และประชำชนทัว่ ไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทัง้ ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจำรณำจัด

ให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทัว่ ไป
มีโอกำสร่วมจัดกำรกำรศึกษำทีม่ ีคุณภำพและทัว่ ถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้กระจำย
อำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำม
ศักยภำพและควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคลและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพือ่ ให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะ
ใหม่ทสี่ ำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพือ่ ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำ
ผู้เรียนทัง้ ในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรม
จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทัง้ ในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพือ่ สร้ำงแรงงำนทีม่ ีทักษะโดยเฉพำะ
ในท้องถิ่นทีม่ ีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ
4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูทมี่ ีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครูเน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำทีส่ อน นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือทีเ่ หมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำร
สอน เพือ่ เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพือ่ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทัง้ ปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะทีส่ ะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.7 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมี
บทบำทสำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำม
ปรองดองสมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นรวมทัง้ ควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพือ่ กำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์
และควำมเป็นไทย นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติระดับภูมิภำค และระดับ
นำนำชำติ ตลอดจนเพิม่ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพือ่ นบ้ำนและวัฒนธรรม
สำกลและกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ ป็นสำกล เพือ่ เตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรม
ของประชำคมอำเซียนและเพือ่ กำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกทีด่ ี รวมทัง้ สนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพ เพือ่ เปิดพืน้ ที่
สำธำรณะให้เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2574)
ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภำวะแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ทีอ่ ำจก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยงทัง้ จำกภำยในและภำยนอกประเทศ เช่น กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรี ควำมท้ำทำยของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ กำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยกำรเกิดภัยธรรมชำติทรี่ ุนแรง ประกอบกับสภำวกำรณ์ด้ำน
ต่ำง ๆ ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันทีย่ ังคงประสบ
ปัญหำในหลำยด้ำน เช่น ปัญหำผลิตภำพกำรผลิ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คุณภำพกำรศึกษำ
ควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม เป็นต้น ทำให้กำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำ ฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดหลักกำรในกำรวำงแผนทีส่ ำคัญ ดังนี้
(1) กำรน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์
(3) กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ
(4) กำรพัฒนำสู่ควำมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพือ่ ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ.2560-2574 “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
นำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ
ในกำรทีจ่ ะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย
สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
1) ควำมมั่นคง คือ
1.1 กำรมีควำมมั่งคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทัง้ ภำยในประเทศและ
ภำยนอกประเทศในทุกระดับทัง้ ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปัจเจกบุคคล
1.2 ควำมมั่นคงในทุกมิติ ทัง้ มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวล้อม และกำรเมือง
1.3 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตยมีสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นทีย่ ึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน
1.4 ระบบกำรเมืองทีม่ ั่นคงเป็นกลไกทีน่ ำไปสู่กำรบริหำรประเทศทีต่ ่อเนื่องและโปร่งใสตำม
หลักธรรมำภิบำลสังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกกำลังเพือ่ พัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำม
เข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น
1.5 ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำนและน้ำ ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิตมีงำนและรำยได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิต มีทอี่ ยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2) ควำมมั่งคั่ง คือ
2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง
ควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลงประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียบกันมำกขึ้น

2.2 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทงั้ จำกภำยใน
และภำยนอกประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตและเป็นจุดสำคัญของกำรเชือมโยงใน
ภูมิภำคทัง้ กำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิตกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรทำธุรกิจมีบทบำทสำคัญในระดับ
ภูมิภำคและระดับโลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง
2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนทีจ่ ะสำมำรถกำรพัฒนำต่อเนื่องได้แ ทุนมนุษย์ทุนทำงปัญญำ
ทุนทำงกำรเงิน ทุนทีเ่ ป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงปัญญำทุนทำงกำรเงิน ทุนทีเ่ ป็นเครื่องมือเครื่องจักร
ทุนทำงสังคม และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3) ควำมยั่งยืน คือ
3.1 กำรพัฒนำทีส่ ำมำรถสำร้ำงควำมเจริญรำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
ให้เพิม่ ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทีไ่ ม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำง
มลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์
3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชำคมโลกซึ่งเป็นทีย่ อมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพ
ดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพือ่ ผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุก
ภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ กำรพัฒนำในระดับอย่ำงสมดุล มี
เสถียรภำพ และยั่งยืน
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2574)
1) ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง
(พ.ศ.2560-2574)
คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในหลักกำรกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2574
โดยเน้น 3 ด้ำน คือ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ สร้ำงภูมิคุ้มกัน คนเป็นศูนย์กลำงและทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมและพัฒนำสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ.2575 (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) กันไปเรียบร้อยแล้วโดย
สภำกำรศึกษำ(สกศ.) มีภำรกิจหลักในกำรจัดทำนโยบำยและแผนกำรศึกษำแห่งชำติเพือ่ เป็นแผนแม่บท
สำหรับหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2) เจตนารมณ์ของแผน
2.1 ยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง
2.2 พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพือ่ สร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ
2.3 ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
2.4 รองรับกำรเชื่องโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง
2.5 สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.6 บริหำรรำชกำรแผ่นดินทีม่ ีประสิทธิภำพ

3) วัตถุประสงค์ของแผน
เพือ่ ให้บรรลุตำมปรัชญำหลักและเจตนำรมณ์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2560-2574) จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ทีส่ ำคัญ 10 ประกำร ดังนี้
1. จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
2. ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ
3.ให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ร่วมจัดกำรศึกษำและเน้นกำรกระจำยอำนำจ
4. พัฒนำคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองดี
5. ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน
6. พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครู
7. ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่น ๆ
8. อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม
9. สนับสนุนกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ
10. ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกทีด่ ี
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